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 :مقدمة
 ٔتعايَت عمارة البيئة لتصميم يف مدينة جدةاألماكن والفراغات العمرانية ا٠تارجية  وٗتطيط هتيئة ١توضوع  البحث يتطرؽ

 للمشاة وذوي توفَت أماكنومن ضمن ىذه االحتياجات . لًتاعي االحتياجات اإلنسانية(   (Streetscapeالشوارع
ذات أ٫تية بالغة يف ا١تدف اٟتضرية وأساساً لتخطيط شبكة اٟتركة والنقل داخل االحتياجات ا٠تاصة حيث تعترب ىذه الفئة  

 وراكيب التقتصر على السيارات فقط بل البد أف تستوعب ٟتركة ا١تشاةيف األساس فاٟتركة داخل ا١تدف , نسيجها العمراين 
من الضرورة وجود شبكة ٦ترات ٟتركة ا١تشاة لذلك ,فا١تشاة ىم أحد مستخدمي الطريق,  وأنشطتهم ا١تختلفة الدراجات

 .بتوازفْتيث يتم توزيع مسطح الطريق بُت ا١تستخدمُت يتم ٗتطيطها بالتكامل مع شبكة حركة ا١تركبات 

الدراسات السابقة حوؿ موضوع البحث ومشكلة البحث  وٖتديد فرضية البحث ومث صياغة األسئلة يناقش الفصل األؿ 
البحثية لتحقق من صحة الفرضية او عدمها مث معرفة ا٢تدؼ والغرض من البحث مث اختيار منهجية البحث يليها اختيار 

 .منطقة الدراسة مث تناولنا ا١تصطلحات البحثية الرئيسية وأىم ا١تعايَت التصميمو ٢تا 

  يوضح ا٠تلفية التارٮتية للبحث وتشمل كافة القراءات يف موضوع البحث ويشتمل الفصل على اجزاء أمالفصل الثاني
خلفية عن ٗتطيط الشوارع يف ا١تدينة العربية اإلسالمية وأىم معايَت ٗتطيطها مث تطرقنا بشكل أوسع ١تهنة : رئيسية وىي

 .عمارة البيئة  وأسس ومعايَت تصميمها ا٠تاصة مث التجارب  واألمثلة العا١تية اليت ظهرت حوؿ موضوع البحث

 الدراسة ا١تيدانية للبحث حيث مت اختيار طريقتُت للتأكد من فرضية البحث االوذل بواسطة ٚتع الفصل الثالثويتضمن 
وٖتليل البيانات على منطقة الدراسة شارع االمَت سلطاف ّتدة ويتم من خال٢تا دراسة الرفع ا١تساحي والبصري لعناصر 

أما الطريقة الثانية ,عمارة البيئة على الشارع ومقارنتها با١تعايَت العا١تية ووضع حلوؿ وتصورات مقًتحة لشارع األمَت سلطاف 
وتوزيعها بشكل  (٥تططي الطرؽ ومصصمي العمراف)من خالؿ تصميم االستبياف ا٠تاص للمجتمع و ١تتخذي القرار

 .عشوائي على الفئتُت ويتم بواستطتها استقراء األجوبة والتاكد من صحة الفرضية

 . ١تناقشة أىم النتائج والتوصيات وأخَتاً خالصة البحثالفصل الرابعوخصص 
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 إىداء
 

 العزيزين...إلى النور الذي ينير لي حياتي أبي وأمي 
 ...إلى شريكة حياتي زوجتي المخلصة

 
 .أىديكم ىذا البحث المتواضع راجياً من المولى عز وجل أف يجد القبوؿ والنجاح
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 شكر وتقدير
سورة } وَو قَواؿَو رَوبّب أَووْوزِزعْوني أَوفْو أَوشْوكُكرَو نِزعْومَوتَو َو الّبتي أَونػْوعَومْو َو عَولَويّب وَو عَولَوىَو وَوالَودَويَّي وَوأَوفْو أَوعْومَولَو  َوالحاً تػَورْوضَواهُك {:قاؿ تعاذل

 19اآلية :النمل
 .الفرد الصمد الذي وفقٍت ٢تذا, اٟتمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاٟتات, والشكر هلل الواحد األحد

 
  متناف والتقدير واحملبة إذل الذين ٛتلوا أقدس رسالة يف اٟتياةإلأتقدـ بأٝتى آيات الشكر وا

 ... إذل الذين مهدوا لنا طريق العلم وا١تعرفة
 .ـ القرىأسالمية بكلية ا٢تندسة والعمارة االسالمية ّتامعة إلقسم العمارة اورؤساء إذل ٚتيع أساتذتنا األفاضل 

 
ٛتد البس أستاذ العمارة بقسم العمارة  بن أد عبداٟتميد.الدكتور أ الفاضل ستاذيإذل أتوجو ٓتالص الشكر أكما 

سالمية ورئيس ٞتنة ا١تناىج الدراسية والدراسات العليا بالقسم الذي سهل رل ا١تصاعب اليت واجهتٍت أثناء تنفيذ برامج إلا
.  قدماً لألماـ ي وسَت٧تاحيا١تاجستَت ودل يتواىن عن تقدًن أي مساعدة يف سبيل 

 
طالؿ بن حسن ٛتادي األستاذ ا١تساعد بقسم العمارة .كما أخص بالتقدير والشكر لنرباسي وأستاذي الدكتور د

وتزويده رل بكثَت من سالمية الذي أسعدين بقبولو اإلشراؼ على مشروعي و أنار رل الدرب من خالؿ توجيهاتو إلا
. كرب يف خروج البحث بصورتو النهائيةألوكاف لو األثر امعلومات البحث 
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 :المستخلص
تطبيق أىم مبادئ ومعايَتعمارة البيئة لتحقيق التوازف بُت ٗتطيط الطرؽ والتصميم العمراين بالتطبيق  :عنواف الرسالة

 .على شارع االمَت سلطاف يف جدة
 . ٤تمود بن إبراىيم بوكر زميم:اسم الباحث
 .ٗتصص عمارة إسالمية. درجة ا١تاجستَت يف العمارة:الدرجة العلمية
ٖتسُت بيئة ا١تشاة يف الشوارع بتطبيق مبادئ عمارة البيئة و ا٬تاد أرصفة اكثر اماناً وراحة وخالية من  :فكرة الموضوع

العوائق وتليب احتياجات فئات اجملتمع ا١تختلفة وخصوصا ا١تعاقُت للتنقل واٟتركة بُت ا١تباين والطرؽ وعبور التقاطعات 
 .وبالتارل ٖتسُت مظهر وشوارع ا١تدينة بشكل عاـ 

 تعاين بعض مدف ا١تملكة العربية السعودية بشكل عاـ وخاصة ٔتدينة جدة يف ٗتطيط وتصميم :مشكلة البحث
شوارعها لالحتياجات اإلنسانية ا١تتمثلة يف توفَت بيئة مشاة تساعد يف توطيد العالقات اإلجتماعية والنواحي الًتفيهية 

  .واٞتمالية 
تفعيل دور معايَت عمارة البيئة يف توفَت بيئة مشاة آمنة ومر٭تة وجذابة ٘تكن الناس من قضاء ومزاولة  :ىدؼ البحث

 .أنشطتهم ا١تختلفة كالًتفيو والرياضة وقضاء أوقات الفراغ يف البيئة ا٠تارجية  
  :ركزت منهجية البحث على العناصر االتية:منهجية الدراسة

 دراسة األفكار النظرية لتطبيق اإلٕتهات اٟتديثة يف التصميم العمراين للشوارع واإلىتماـ ْتركة ا١تشاة يف اطار -1
 .التجارب العا١تية إلستخالص ا١تؤشرات اليت ٗتدـ التوجهات يف منطقة الدارسة

الدراسة ا١تيدانية للحصوؿ على البيانات وا١تعلومات اليت ٭تتاجها البحث وىي بتحليل ٚتيع عناصر عمارة البيئة يف - 2
 .وبتحليل عينات االستبيانات اليت وزعت على فئة اجملتمع وفئة متخذي القرار, منطقة الدراسة 

 :أىم النتائج والتو يات
 تدين العامل االجتماعي لدى متخذي القرار عند الشروع يف ٗتطيط وتصميم الشوارع ْتيث يتم ٕتاىل -1 :النتيجة  

 .اراء واحتياجات اجملتمع وىذا يؤكد صحة الفرضية
 . الشوارعضعف ا٫تية تطبيق مبادئ عمارة البيئة بالنسبة ١تتخذي القرار وا١تنتفعُت عند ٗتطيط- 2
 تفعيل التعاوف ا١تشًتؾ بُت متخذي القرار وا١تنتفعُت عند الشروع يف ٗتطيط الشوارع   وذلك بتوفَت آليات -1:التو ية 

 .االتصاؿ وتسهيلها ١تعرفة اراء ا١تواطنُت يف تنفيذ ا١تشروعات
وتفعيلها لدى متخذي القرار التصميمي عند البدء  (Street Scape) اإلستعانة ٔتعايَت عمارة البيئة لتصميم الشوارع -2

والشروع يف هتيئة وتصميم الفراغات ا٠تارجية اليت من ضمنها ٗتطيط الشوارع والفراغات العمرانية مع مراعاة االخذ يف 
 .االعتبار ا١تتطلبات االنسانية ا٠تاصة للمجتمع
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Abstract: 
Thesis Title: Application of the most important principles of the Landscape 
Architecture to realization a balance between planning road and urban design 
 (case study on Prince Sultan Street in Jeddah). 
Researcher:Mahmoud Ibrahim Zameem 
Degree:Master of Islamic Architecture. 
The idea of topic: Improving the environment for walking the application of 
the principles Landscape Architecture of and creating sidewalks safer and 
more comfortable and free of obstacles and meet the needs of different 
groups of society. 
Research problem: Experiencing some cities of the Saudi Arabia in general 
and especially in Jeddah in the planning and design of streets to the 
humanitarian needs of the pedestrian environment. 

Goal: activating the role of science in Landscape Architecture to provide a 
safe pedestrian environment. 

Research Methodology: the research methodology focused on the 
following elements: 
1- A study of some theoretical ideas for the application of modern urban 
design of streets within the framework of international experience. 
2- field study to obtain data and information needed by a research analysis of 
all elements of Landscape Architecture in the study area. 
Results& Recommendation: 
Results:1- low social worker with the decision makers planning to start in 
the planning and design streets. 
Recommendation:1- activating  joint cooperation between decision 
makers and society at the start in the of the design streets and by providing of 
 facilitate communication. 
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 : تمهيد1-1
٘تيزت ا١تدينة العربية اإلسالمية التارٮتية يف ٗتطيطها وإعمارىا آنذاؾ ٔتراعاة اإلعتبارات اإلنسانية وكل األنشطة ا١ترتبطة 

ضمن النسيج العمراين ٢تا واليت ٖتقق ا١تقياس اإلنساين واحتياجاتو يف اٟتركة والتنقل  (القصبة واألزقة)با١تشاة فظهر تصميم 
كما اهنا تراعي االعتبارات ا١تناخية ,وتدعم القيم اإلسالمية يف ٖتقيق العالقات اإلجتماعية واألسرية يف اجملتمع ا١تسلم

بتلك األساسيات البسيطة اليت كانت وليدة احتياجات وأنشطة الناس ٘تيزت ا١تدف العربية بإتهات ٗتطيطية , للمنطقة
 .وعمرانية ٖتقق التوافق والتطابق يف اإلحتياجات اإلنسانية ا١تادية وا١تعنوية 

 
اما مدننا السعودية اليـو يف ظل النهضة والتقدـ العملي والتقٍت يف ٚتيع اجملاالت والطلب ا١تتزايد على التوسع واإلمتداد 
العمراين ١تواكبة زيادة اعداد السكاف ولتلبية تنقالهتم سيطر وطغى على ٗتطيط شوارعها ا١تعاصرة اٟتركة اآللية للسيارات 

واصبح اٟتجم العمراين  للمدينة وعناصرىا أكرب من االنساف وتغافلت عن اإلىتماـ يف ٗتطيط وتصميم ا١تدينة اإلعتبارات 
اإلنسانية يف توفَت شبكة ٟتركة ا١تشاة حىت أصبحت ا١تدينة التراعي ا١تقياس اإلنساين  وذلك لعدـ توفر أرصفة جانبية 

 .للطرؽ وبيئة مشاة مالئمة ٖتقق األماف والراحة واأللفة وتوطد العالقات اإلجتماعية
 

 ْتيث  أىمية تحقيق التوازف لنظاـ الحركة في المدينة بتحسين بيئة المشاة في شوارعنا المعا رةو٦تا سبق تظهر
بل البد اف يتسع ىذا اٟتقل ايضا لإلحتياجات اإلنسانية ,اليقتصر دور الشوارع على وظيفة احتواء حركة اآلليات فقط

ْتيث تشجع اجملتمع ٨تو ا١تشي واٟتفاظ على الصحة وتساىم يف توطيد العالقات اإلنسانية اإلجتماعية ,وانشطتو ا١تختلفة
كما اشار كثَت من الباحثُت ومنهم الدكتور زين العابدين على أ٫تية  ,بُت سكاف ا١تدينة اليت حثنا عليها ديننا اإلسالمي

اف شبكة شوارع المدينة وطرقها السريعة ىي العنصر اإلنشائي :"الشوارع يف توطيد العالقات اإلجتماعية يقوؿ
 "األساسي للتجمع الحضري

اليت تعاين منها بعض ا١تدف العربية واالسالمية اليـو كما ىواٟتاؿ يف مدف ا١تملكة العربية السعودية  ومن أىم المشاكل
ومدينة جدة خاصًة ىو افتقاد هتيئة شوارعنا لوسائل النقل ا١تستداـ كالسَت على األقداـ ضمن النسيج العمراين للمدينة 

كما اشارات اذل ذلك بعض اٟتقائق يف تقرير ا١تؤشرات اٟتضرية على مستوى ), اليت ٖتقق الًتابط والتفاعل بُت اجملتمع
 عن بعد التخطيط العمراين عن ا١تقياس االنساين للمشاة يف جدة حسب نتائج ٤136تافظة جدة ا١ترحلة االوذل صفحة 

ىػ حيث بلغ معدالت السَت على االقداـ لرحالت التسوؽ والعمل يف اليـو ضئيلة 1429-1428ا١تسح ا١تيداين لعاـ 
 (1-1)جدوؿ   .(جدا بالنسبة لوسائل النقل االخرى

                                                 
 .27ص.ـ2000,عماف,دار صفا للنشر والتوزيع,ٗتطيط النقل اٟتضري ,زين العابدين علي 
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 .يوضح معدالت السير على األقداـ لرحالت التسوؽ والعمل في اليـو:(1-1)      جدوؿ 
 136ىػ ص1429-1428(المرحلة االولى)تقرير المؤشرات الحضرية على مستوى محافظة جدة *          المصدر
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 : البحث مشكلة1-2
تعاين بعض شوارع مدف ا١تملكة العربية السعودية بشكل عاـ وخاصة فيمدينة جدة من عدـ  :  مشكلة البحث الرئيسة

توفر بيئة مشاة تساعد على اٟتركة والتنقل يف النسيج العمراين ّتانب حركة السيارات وتليب احتياجات اجملتمع يف قضاء 
 . انشتطهم وأوقات الفراغ والًتفيو وتوطيد العالقات االجتماعية 

 :سلوكيات سلبية مترتبة على المشكلة 1-2-1
ىناؾ سلوكيات سلبية عديدة  على اجملتمع االسالمي الذي مت حفظ حقوقو يف بداية عصر االسالـ وفق احكاـ ومبادئ 

, يارسوؿ اهلل:قالو , إياكم والجلوس في الطرقات :" قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم الشريعة االسالمية وذلك يف
فاذا ابيتم اال الجلوس فأعطو - "  لى اهلل عليو وسلم–فقاؿ رسوؿ اهلل , مالنا من مجالسنا بدنتحدث فيها"

, وأمر بالمعروؼ,ورد السالـ , وكف األذى, غض البصر:"وماحق الطريق يارسوؿ اهلل؟قاؿ : قالو ,"الطريق حقو
وتلك ىي ا١تبادئ ا٠تمسة اليت تنظم استعماؿ ا١تلكية العامة با١تدينة واليت تشمل الشوارع وا٠تدمات ,"ونهي عن المنكر

 .العامة
  :ومن ضمن  ىذه اآلثار والسلوكيات السلبية  على سبيل المثاؿ الالحصر

قلة االرصفة و٦ترات ا١تشاة   )التعرض لالخطار اٞتسيمة من حوادث الدىس والسَت اثناء ا١تشي يف الشارع وعبوره مثل
  عدـ استمرارية ارصفة ا١تشاة  بُت ا١تناطق وعدـ –والتعدي عليها وضيق مساحتها والتداخل بُت حركة ا١تشاة والسيارات 

 ( .1-1)الشكل.اتصا٢تا مع بعضها 

 
 . بعض مظاىر سلوكيات المجتمع المترتبة على المشكلة الرئيسية للبحث مثل التعدي على ار فة المشاة :(1-1)      شكل 

ْتث    ,ٔتبادئ عمارة البيئة يف ٖتديد تصميم طرؽ السيارات واماكن ا١تشاه يف النسيج العمراين للمدف السعودية,طالؿ اٟتمادي .د:ا١تصدر)      
 (غَت منشور

 

يرى الباحثوف ا١تتخصصوف يف الصحة اف أغلب ا١تشاكل الصحية للمجتمع ا١تتمثلة يف ارتفاع نسبة السمنة   -1
واالمراض راجع سببها اذل االعتماد على ٪تط تنقل واحد وىي السيارات يف اٟتركة واالتصاؿ يف النسيج العمراين 

 (.2-1)الشكل  (راكيب الدراجات - ا١تشاة)وا٫تاؿ هتيئة باقي اال٪تاط االخرى مثل
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اإلعتماد الرئيسي والكلي على السيارات يف التنقل معناه اف كل الفئات الغَت قادرة على القيادة مثل االطفاؿ - 3    
وكبار السن وذوي االحتياجات ا٠تاصة ستصبح غَت قادرة على اٟتركة ٔتفردىا وستلجأ إذل اإلعتماد على الغَت يف 

 . التنقالت

بعض المظاىر المترتبة على المشكلة الرئيسية كوضع معدات التكييف واألجهزة على الر يف واختالؼ مناسيب : (2-1)شكل 
 .وارتفاعات الر يف

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 :  فرضيات البحث1-3

واجملتمع ا١تنتفع ادى  (٥تططي الطرؽ ومصممي العمراف)عدـ الًتابط بُت متخذي القرارإف : الفرضية الرئيسية للبحث 
 .إلحتياجات الناس ا١تتمثلة يف توفَت بيئة مشاة ٘تكن الناس من ٦تارسة انشتطهم ا١تختلفة اذل اغفاؿ هتيئة شوارعنا ا١تعاصرة 

ومن مث نصيغ االسئلة البحثية للتحقق من صحة الفرضية من عدمها اليت يتم من خال٢تا التوصل لتوصيات البحث وىي   
 : كالتارل

 يستندوف اذل معايَت عمارة البيئة لتصميم الشوارع ؟ (ٗتطيط طرؽ وتصميم عمراف)ىل متخذي القرار  -1
واجملتمع ا١تنتفع عند الشروع يف  (ٗتطيط طرؽ وتصميم عمراف)ىل بسبب غياب الًتابط والتواصل بُت متخذي القرار -2

 اٗتاذ القرارات التصميمية أدى إذل إ٫تاؿ هتيئة شوارعنا لإلحتياجات اإلنسانية ؟

 

. 
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 :أىداؼ البحث1-4

 : الهدؼ العاـ من البحث1-4-1

 تفعيل دور مبادئ ومعايَت عمارة البيئة لتصميم الشوارع يف توفَت بيئة مشاة آمنة ومر٭تة وجذابة ٘تكن الناس من مزاولة 

 .انشطتهم ا١تختلفة كالًتفيو والرياضة وقضاء اوقات الفراغ يف البيئة ا٠تارجية  

 :أىداؼ فرعية للبحث1-4-2

 .(اجملتمع)وا١تنتفعُت (ٗتطيط طرؽ وتصميم عمراف)ا٬تاد الية ٖتقق الًتابط والتوازف بُت متخذي القرار - أ

 .(ٗتطيط طرؽ وتصميم عمراف)الرفع من مستوى األداء الوظيفي ١تتخذي القرار  - ب

وتلبية األحتياجات ا١تختلفة  (ركوب الدراجة,السَت على األقداـ ) تشجيع وسائل النقل ا١تستداـ والصديقة للبيئة  - ت

 . ١تستخدمُت الشوارع والطرؽ لكل فئات اجملتمع ا١تختلفة

 .ٗتضَت وٕتميل شارع األمَت سلطاف ومدينة جدة بشكل عاـ - ث

 (3-1)شكل:  منهجية البحث1-5

 

 

 

 مخطط منهجية البحث  (3-1)شكل

 :يتم االعتماد يف منهجية دراسة البحث على طريقتُت اساسيتُت 

  :المنهج النظري االستعراضي:  أوالً 5-1 -1

 : يتضمن مفاىيم  ومعايَت عناصر البحث وىي على النحو االيت

 .أىم معاييَت ٗتطيط ا١تدف العربية اإلسالمية -
 مهنة عمارة البيئة ومعايَت واسس التصميم  -

 جمع المعلومات فرضيات اهداف البحث عناصر البحث

تحليل 

 المعلومات

 التوصيات النتائج
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 .استعراض لالمثلة ا١تشاهبة لالفكار العا١تية  -

 :منهج الدراسات الميدانية المسحية: ثانياً 1-5-2

 .اسلوب مسح ميداين استقرائي لفئات اجملتمع ا١تختلفة بواسطة االستبياف-  أ

 .اسلوب مسح ميداين بصري بالصور وا٠ترائط لعناصر عمارة البيئة يف منطقة دراسة- ب

 :أسلوب مسح ميداني استقرائي لفئات المجتمع المختلفة-  أ

 :يتحقق ا١تسح ا١تيداين االستقرائي لفئات اجملتمع ا١تختلفة باآليت 

بتحويل الفرضية الرئيسية للبحث اذل استبيانات ٖتتوي  على عدد من االسئلة البحثية اليت  يتم صياغتها يف  -
صورة ٣تموعة مؤشرات كمية تساىم يف االجابة عن االسئلة البحثية وبالتارل االجابة على الفرضية الرئيسية 

 .للبحث 
ويتم من خال٢تا التعرؼ على , وضع ٣تموعة من االسئلة البحثية اليت تربط اىداؼ البحث مع عناصره ا١تختلفو  -

 .ا١تؤشرات واالستقراء الذي يتم من خاللو ٖتديد النتائج
 .يتم ٕتميع البيانات من نتائج االسئلة البحثيية لالستبيانات -
 .بتحليل البيانات من االستبيانات للوصوؿ اذل النتائج  -
بواسطة نتائج ٖتليل البيانات يتم التوصل جملموعة من االستنتاجات اليت يتم من خال٢تا عمل التقييم والوصوؿ  -

 .جملموعة من التوصيات النهائية

 :اسلوب مسح ميداني بصري  بالصور والخرائط لعنا ر عمارة البيئة في منطقة دراسة- ب 

 :يتحقق ا١تسح ا١تيداين البصري من خالؿ

 .دراسة منطقة معينة من شارع األمَت سلطاف -
 .ٕتميع ا٠ترائط والصور لعناصر عمارة البيئة ا١توجودةعلى شارع األمَت سلطاف  -
 .بتحليل ومقارنة لعناصر عمارة البيئة ا١توجودة على الواقع با١تعايَت العا١تية  -
 .ةبواسطة التحليل وا١تقارنة يتم التوصل جملموعة من ا١تقًتحات النهائية لعناصر عمارة البيئة على الواقع -
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 : إختيار منطقة الدراسة6- 1

 8 مليوف نسمة وا١تتوقع اف يصل اذل 3تعترب مدينة جدة البوابة الرئيسية للحرمُت الشريفُت ويبلغ عدد سكاهنا اٟتاليُت 
ايضا ىي و.  بعد العاصمة الرياض العربية السعودية مدينة يف ا١تملكة كربأثاين ٘تثل  ىيو  . 2020مليوف نسمة يف عاـ 

للشوارع التخطيطية  تفقد رونقها وجاذبيتها يف ظل تدىور اٟتالة ا١تدينةولكن بدأت , مركز التجارة والسياحة يف ا١تملكة 
 متطلبات اجملتمع من االعتبارعُت خذ يف أت عمرانية وٗتطيطية للطرؽ وظيفية الرئيسية وذلك يف ظل عدـ وجود معايَت

 .سكاف مدينة جدة وزوارىا 

شارع االمير يف و٦تا تقدـ برزت لنا أ٫تية مدينة جدة لذلك مت اختيارىا كمثاؿ تطبيقي للبحث واختيار منطقة الدراسة 
 .( 4-1)الشكل .  ١تا يتميز بو موقع الشارع بالنسبة ١تدينة جدة سلطاف

  ومت اختيار ىذا الطريق نظرا ١توقعو االسًتاتيجي يف مدينة جدة وكونو ٤تور ٕتاري رئيسي :سبب االختيار 

 ( منطقة الدراسة) ورة جوية  لمدينة جدة توضح موقع شارع االمير سلطاف :(4-1)شكل        

  واعداد الباحثGoogle Earth Map:          ا١تصدر

 

                                                 
 24ص , انجشء االول, انًزحهخ انتًهٍدٌخ,يشزوع تطىٌز وسظ يدٌُخ جدح ,  ايبَخ يحبفظخ جدح 

 شبرع األيٍز سهطبٌ
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و يستخدمو وٯتر بو أغلب  (ـ 55-ـ35)وعرض يًتاوح بُت  (كم15 )حيوي يربط مشاؿ مدينة جدة ّتنوهبا بطوؿ تقريباً 
 .سكاف مدينة جدة لكثرة األنشطة التجارية الواقعو عليو

االنسانية  ورغم أ٫تيتو التجارية إال اف اٟتالة العامة لتخطيط الشارع والتصميم العمراين متدىورة و يفتقد اذل االعتبارات
٦تا يتطلب اذل اعادة تأىيل وٖتسُت الطابع العاـ للشارع بوجود بعض معايَت و ,االجتماعية ا١تتمثلة يف توفَت بيئة مشاة  

 :عناصر عمارة البيئة ا٠تاصة  اليت تتالئم مع تلك الطبيعة ا٠تاصة وىي كالتارل

منطقة دبلوماسية متمثلة يف ا١تواكب ا١تلكية ا١تصاحبة  لوجود بعض سفارات الدوؿ الغربية وقصور االمراء عليو  -
 .(وقصراالمَت خالد الفيصل- قصراالمَت سلطاف بن عبدالعزيز)

ا١تناطق السياحية والتجارية ا١تتمثلة يف وجود اكرب ا١توالت واالسواؽ التجارية وا١تقاىي وا١تطاعم والفنادؽ ٦تايولد  -
 .حركة مشاه عالية

كثرة االستعماالت العمرانية من مكاتب ادارية ومستشفيات وشركات خاصة وبنوؾ مالية وعمارات وفلل  -
 .سكنية

وبناءا على الطبيعة ا١تميزة لشارع األمَت سلطاف تكمن أ٫تيتو يف ضرورة الرقي بو واعادة تاىيلة بعناصر عمارة البيئة  يف 
 . ٖتسُت الطابع العاـ للشارع

 : الدراسات السابقة حوؿ موضوع البحث7- 1

تعترب الدراسات اليت تناولت موضوع البحث وىو اإلىتماـ ْتركة ا١تشاة  وتصميم أثاث الشارع  يف ا١تدينة قليلة جداً 
  .وبشكل خاص حوؿ ا١تدف السعودية, ونادرة

-Pedestrianالشوارع الصديقة للمشاة في المناطق اإلستوائية : الدراسة االولى بعنواف 

FriendlyStreetscape in aTropical Business Distric: 

وىي ٣تلة هتتم با٢تندسة ا١تعمارية وىندسة ا١تناظر الطبيعية تطبع من  (MUHON)الدراسة صادرة عن ٣تلة علمية دورية
عضو ىيئة التدريس ّتامعة الفلبُت ومدير برنامج  Zenaida Galinganوىي تأليف , كلية ا٢تندسة ّتامعة الفلبُت

 .ـ2004, الدراسات العليا

يف الفلبُت آمنة ومر٭تة وتشجع على ا١تشي ضمن  (ماكايت)وهتدؼ الدراسة يف جعل شوارع منطقة األعماؿ التجارية 
واستناداًإذل الدراسة توصلت إذل أسباب عزوؼ الناس ,الظروؼ ا١تناخية اإلستوائية اٟتارة  وا١تمطرة لفًتة طويلة من السنة 

 :عن ا١تشي وىي كاآليت
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 .بعد ا١تسافة وسهولة الوصوؿ -
 .سيعدـ وجود غطاء يوفر الظل و٭تمي من ا١تناخ القا -
 .ارتفاع متفاوت يف األرصفة القائمة -
 .واإلعالنات,اإلنارة,ضيق عرض الرصيف مع وجود عوائق مثل األعمدة  -
 .عدـ وجود انشطة ٤تفزة للمشي  -
 .عدـ وجود صيانة مستمرة  -

 :كما خلصلت الدراسة إذل توصيات ٖتفز الناس على ا١تشي وٕتعل الشوارع صديقة لللمشاة وىي على النحو اآليت

 :قياس امكانية الوصوؿ بطريقتُت -

 .ـ بُت بلوكات األراضي250جعل مسافة ا١تشي التزيد عن - 1

 .تشجيع أصحاب ا١تباين بالسماح بعبور ا١تشاة -2

 .توفَت وسائل نقل عاـ متعدد الوسائط على ٚتيع نواحي مدينة مانيال الفلبينية -
 . بدوف عوائق1,20األرصفة ْتيث التقل عن مسافة  -
 .األكشاؾ, األشجار ,ا١تقاعد ,توحيد وتصميم أثاث الشوارع مثل اإلنارة -
 .توفَت حدائق صغَتة وساحات على طوؿ الشارع -
 .تغطية ا١تمرات سواءاً با١تباين او زراعة األشجار اليت توفر الظل -

كما أرى اف الدراسة اغفلت اٞتانب افجتماعي وىو إشراؾ اجملتمع ا١تنتفع واصحاب القرار يف الدراسة واألخذ بآرائهم 
 .ومقًتحاهتم

 :الخصائص والعنا ر البصرية والجمالية في شوارع مدينة نابلس: الدراسة الثانية بعنواف

جامعة النجاح , الدراسة عبارة أطروحة ماجستَت للطالب ىاين خليل الفراف يف ٗتصص التخطيط اٟتضري واإلقليمي
 .ـ2003,فلسطُت,الوطنية 

 :وهتدؼ الدراسة بشكل رئيسي إذل اآليت

والعمل على إبراز دورىايف ,دراسة غحتياجات ا١تدينة من العناصر اٞتمالية اليت تفتقر ٢تا كعناصر أثاث الشارع  -
 .تكوين ا١تظهر اٞتمارل والبصري ١تدينة نابلس الفلسطينية

 .إبراز دور التخطيط اٟتضري يف تكوين ا١تظهر اٞتمارل والبصري للمدينة -

 .وضع مقًتحات إلستغالؿ الساحات ا١تفتوحة الغَت مستغلة يف ا١تدينة بشكل ٮتدـ ا١تظهر اٞتمارل والبصري ٢تا -
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كما أرى اف الدراسة ركزت بشكل أساسي على العناصر اٞتمالية والبصرية للشوارع وأغفلت الًتكيز على العناصر الوظيفية 
 .اإلجتماعية اليت ٗتدـ اجملتمع وتراعي سلوكو واحتياجاتو أثناء التنقل يف الشوارع كا١تظالت وكواسر الشمس وغَتىا 

دراسة التركيب الفراغي للمدينة وتشكيل شبكة مسارات المشاة كمدخل إلعادة توازف البيئة : الدراسة الثالثة بعنواف
 :العمرانية

الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه مقدـ من الطالب سعاد يوسف بشندي عضو ىيئة التدريس بقسم التصميم العمراين 
 .ـ2008,جامعة القاىرة,بكلية التخطيط اإلقليمي والعمراين

ويهتم البحث بدراسة وٖتسُت بيئة ا١تشاة وا٪تاط اجملاالت اٟتيايتة العامة داخل الًتكيب الفراغي للمدينة كمدخل إلعادة 
 New)توازف البيئة العمرانية وذلك من خالؿ مناقشة األفكار واإلٕتاىات ا١تعاصرة مثل العمراف اٟتديث

Urbanism),وا١تدينة ا١تالئمة للحياة,واإلستدامة(LivableCity.) 

 :كماخلصت الدراسة على توصيات لتحسُت حركة ا١تشاة يف ا١تدينة وىي كاآليت

تكامل ٗتطيط ا١تدينة مع ٥تططات النقل اٞتماعي وا١تواصالت على ا١تستوى القومي واإلقليمي واحمللي من  -
خالؿ ابعاد اإلستدامة وتوفَت بيئة صديقة للمشاة وٖتقيق ا١تدينة اٟتيوية وا١تستدامة يف ضوء دراسة الًتكيب 

 .الفراغي للمدينة
زيادة الوعي السياسي ٕتاه تقدًن الظروؼ اٟتياتية األفضل داخل ا١تدف وتوفَت فراغات عامة مفتوحة للجميع  -

 .وفقاً ١تفهـو اٟترية يف اإلستخداـ 
 .إعداد خرائط مسارات السَت ا١تتصلة مع شبكات النقل العاـ ْتيث تضم فراغات ا١تدينة العامة وا١تفتوحة -
 .ربط ٦ترات ا١تدينة يف إطار الرحالت إذل ا١تدرسة واماكن العمل ومركز ا١تدينة وا١تناطق السكنية -

وأرى اف الدراسة ارتكزت بشكل اساسي على اٞتانب النظري العاـ لطرؽ واساليب ٖتسُت حركة ا١تشاة يف ا١تدينة 
وأغفلت اٞتزء ا٢تم وىو اٞتزء العملي التطبيقي على حالة دراسية ٤تددة يتم فيها مسح ميداين ,واإلٕتاىات ا١تعاصرة 

 .للمشاكل وتطبيق ىذه األفكار واإلٕتاىات على أرض الواقع
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 :أسس التصميم الحضري للشوارع التجارية بالمدينة المصرية: الدراسة الرابعة بعنواف

 .ـ1998,مصر ,جامعة ا١تنيا,كلية ا٢تنسة,الدراسة عبارة عن اطروحة ماجستَت للطالب ٤تمد ٤تمود كماؿ

ومت منع دخوؿ ا١ترور اآلرل هنائياًإذل , ويهتم البحث بتطوير شارع اٟتسيٍت ٔتدية ا١تنيا حيث أصبح ٥تصص فقط للمشاة
وروعي يف إختيار ىذه العناصر اف توفر متعة متعة الشراء والتنزه يف .كما زودت ا١تنطقة بعناصر أثاث وفرش الشارع,ا١تنطقة

 :وقت واحد وذلك من خالؿ اآليت

 .تقليل عرض اٟتارة ا١تخصصة للمرور اآلرل وٗتصيصها فقط لسيارت الطوارئ مع زيادة عرض الرصيف -
 .توفَت فراغات حضرية آمنة ذات صبغة ٕتارية -
 .استكماؿ شبكة البنية األساسية ا٠تاصة با١تنطقة قبل البدء يف تنفيذ التطوير ا١تقًتح -
 .اإلىتاـ بتحقيق نقاط اٞتذب البصرية واليت يسًتشد هبا ا١تشاة أثناء سَتىم -

أرى اف الدراسة جيدة من حيث التطبيق على أرض الواقع ومراعاهتا ٟتركة ا١تشاة وفصلها عن السيارات ولكنها أغفلت 
 .اٟتانب اإلجتماعي وىو إشراؾ اجملتمع ا١تنتفع وأصحاب القرار واحملالت التجارية يف األخذ بآرائهم

 :المصطلحات البحثية وأىم المعايير التصميمية- 2
 :نناقشها حسب الًتتيب يف عنواف البحث االيت, يستعرض البحث عدة عناصر رئيسية مكونة للدراسة 

 .(عمارة البيئة)مصطلح 2-1

 .(تصميم العمراف)مصطلح 2-2

 .(تخطيط الطرؽ )مصطلح2-3

 .(التوازف)مصطلح2-4

 :سنناقش ا١تصطلحات التعريفية من منظورين و٫تا

 .التعريف العاـ الذي ٯتكن التعامل بو يف اي من فروع التخطيط -
التعريف ا٠تاص من ا١تنظور الوظيفي للبحث وىو الذي ٯتكن تطبيقو يف ٚتيع جوانب البحث والتعامل بو يف  -

 :البحث كما ىو موضح كالتارل
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علم وفن تطوير " ىو  بانوالبيئة  عمارةيعرؼ مفهـو :( Landscape Architecture )عمارة البيئة2-1
ومدف وأقاليم ومعاٞتة مشاكلها , كما يهتم بالنواحي  وتنمية وإدارة اجملتمعات العمرانية بكافة أحجامها من قرى

  ."االعتبار اٞتوانب اٞتمالية والوظيفية يف تنسيق األنشطة والفراغات اٟتضرية ا١تختلفة االقتصادية واالجتماعية آخذاً يف

 : التعريف العاـ2-1-1

 :(عمارة ) تعريف مصطلح2-1-1-1
ِـز "ٯتكننا تتبع كلمة عمارة يف القراف الكرًن على النحو االيت قاؿ تعاذل  دَو اللَّيوِز مَونْو  مَونَو بِزاللَّيوِز وَوالْويػَووْو رِز  إِزنَّيمَوا يػَوعْومُكرُك مَوسَواجِز  اآلخِز
رِز "," ِـز اآلخِز دِز الْوحَورَواِـز كَومَونْو  مَونَو بِزاللّبوِز وَوالْويػَووْو قَوايَوةَو الْوحَواجِّج وَوعِزمَوارَوةَو الْومَوسْوجِز (. 19و18و17االية..التوبة)"أَوجَوعَولْوتُكمْو سِز  

الَّيذِزي  "كما جاءت ٔتعٌت كلمة البناء يف القراف الكرًن لتصف انو سقف اي جزء من ا١تكاف الذي يضم االنساف قاؿ تعاذل
اداً  عَولُكواْو لِزلّبوِز أَوندَو رَوجَو بِزوِز مِزنَو الثَّيمَورَواتِز رِززْوقاً لَّيكُكمْو فَوالَو تَوجْو جَوعَولَو لَوكُكمُك األَورْوضَو فِزرَواشاً وَوالسَّيمَواء بِزنَواء وَوأَونزَوؿَو مِزنَو السَّيمَواءِز مَواًء فَوأَوخْو

(.22االية ....البقرة)"فوَوأَونتُكمْو تػَوعْولَومُكو  
والكلمة مشتقة من الُعْمروالعمُر وىي اسم ١تدة , اهنا نقيض ا٠تراب "(بن يوسف )تعٍت كلمة عمارة عند العرب كما يشَت 

كما جاء االستخاالؼ ,او كحدث مثل الزيارة او االقامة,وقد تدؿ العمارة كفعل على خطط البناء,عمارة البدف يف اٟتياة
بل ,نستنتج ٦تا سبق اف العمارة ليست بناء مادي فقط .يعٍت تكليف اهلل االنساف بتحمل امانة االرض وىي ا٠تالفة فيها

4".كل مامن شانو صالح البناء والزراعة واالقتصاد واالمكنة ا٠تارجية ا١تفتوحة   
 

:معرفة حسب معجم كولينز االنجليزي(عمارة البيئة)  مصطلح2-1-1-2  
ىو كل ماتستطيع اف تراه عند مشاىدة مكاف ما على االرض ٭تتوي على ا١ترتفعات واالهنار وا١تباين واالشجار -  

.والنباتات  
.ىو كل العناصر ا١تهمة اليت تعطي شخصية متفردة للمكاف-   

 
:حسب المجتمع االمريكي لمعماري البيئة (عمارة البيئة ) مصطلح2-1-1-3  

بتخطيط وتصميم وادارة ا١توارد االرضية وماىو من صنع االنساف من خالؿ تطبيق الثقافة وا١تعرفة العلمية "ىو الفن ا١تعٍت 
5."مع االىتماـ باٟتفاظ على ا١توارد من اجل ا٠تروج ٔتنتج مفيد و٦تتع ٮتدـ البيئة  

 :حسب المركز البريطاني لمعماري البيئة (عمارة البيئة) مصطلح 2-1-1-4
 ."العلم ا١تهتم باٟتفاظ على ا١تصادر الطبيعية من اجل  تلبية احتياجات االجياؿ اٟتالية وا١تستقبلية"ىو 

 : التعريف الخاص بعمارة البيئة من المنظور الوظيفي للبحث2-1-2
                                                 

 http://envirodesign.kau.edu.sa/content.aspxتعريف قسم عمارة البيئة بكلية تصاميم البيئة ّتامعة ا١تلك عبدالعزيز ّتدة   

 7ص,ـ2005,القاىرة,ا١تكتبة االكادٯتية, التصميم-التعليم- موضوعات حوؿ مهنة عمارة البيئة التقييم. ىشاـ ابو سعده 

 the American Society of Landscape Architects (ASLA) www.asla.org  

 www.gardenvisit.com/landscape_architecture/careers_jobs/landscape_institute_li_uk 

http://envirodesign.kau.edu.sa/content.aspx
http://envirodesign.kau.edu.sa/content.aspx
http://www.gardenvisit.com/landscape_architecture/careers_jobs/landscape_institute_li_uk5)
http://www.gardenvisit.com/landscape_architecture/careers_jobs/landscape_institute_li_uk5)
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يتبُت من ا١تفاىيم السابقة اف مصطلح عمارة البيئة واسع ا١تفهـو والتعريف ليشمل الكرة االرضية ٔتا عليها من تضاريس 
 .ومعادل طبيعية تشمل ٚتيع الكائنات اٟتية ٔتا فيها االنساف

 وعليو فاف علم عمارة البيئة يهتم بكل ماىو على سطح االرض وتكوف وظيفتو ىي ٗتطيط وتصميم وادارة ا١توارد االرضية 
والبيئية من اجل احملافظة واالستفادة واالرتقاء هبا لتحقيق التوازف بُت معطيات البيئة ومتطلبات االنساف وٖتقيق السعادة 

 .والرفاىية والكرامة للمستخدمُت وا١تستفيدين من ا١تشروع وا١تتمتع بصفة عامة

فعلى مستوى البيئة الطبيعية , تعددت ٣تاالت ٦تارسة ا١تهنة يف العصر اٟتديث  لتشمل البيئة الطبيعية وا١تشيدة "كما انو 
توفَت اماكن اٟتماية الطبيعية ,احملافظة على تنمية الغابات والواحات,مكافحة التصحر :٘تارس ا١تهنة يف ٣تاالت مثل

أما على .احملافظة على ا١توارد ا١تائية,(ا١تناجم)استصالح االراضي ا١تستهلكة,(احملميات الطبيعية)للكائنات اٟتيةالنادرة
تاكيد ٘تايز الصورة البصرية واٟتسية ,دعم الطابع احمللي وٖتقيق اٞتماؿ: مستوى البيئة العمرانية ا١تشيدةتبدأ بدراسات مثل

منتزىات وحدائق عامة )الًتفيهية تصميم وٗتطيط وتنفيذ وصيانة وتشغيل ا١تناطق,للمدف والتجمعات البشرية
والعقائدية والدينية  التارٮتية االثرية السياحية–اٟتفاظ على ا١تناطق ذات القيمة , (متاحف معارض مفتوحة ,وخاصة

معاٞتة التفاصيل من االرضيات وا١تمرات والنباتات وا٠تدمات ومسارات اٟتركة واالتصاؿ للمرور اآلرل ,والساحات وا١تيادين
 ."والكباري ومواقف السيارات, وا١تشاة 

 :ويمكن تلخيص مفهـو عمارة البيئة  حسب استنتاج الباحث كما يلي

ىو علم وفن يبُت كيفية التعامل مع االرض  بكافة عناصرىا ا١تختلفة لتنسيقها مع بعضها البعض لدعم السلوؾ  
وىي عملية منظمة متكاملة لعالقة االنساف باالرض وذلك هبدؼ ٛتاية البيئة الطبيعية ودعم , واالعتبارات االنسانية 

وانو اٖتاد للعلم مع الفن ,احتياجات االنساف ٦تا يؤدي اذل خلق بيئة عمرانية صحية مع مراعاة جوانب االقتصاد واالماف
يف ٣تاالت البيئة والتصميم من اجل هتيئة االمكنة ا٠تارجية ا١تفتوحة تتميز باداء بيئي ووظيفي وٚتارل من اجل خدمة 

.  االنساف واجملتمع

معرفة مدى ووسيتم التعامل مع ذلك ا١تفهـو يف البحث و٤تاولة تطبيقة على العمراف القائم اٟتارل يف منطقة الدراسة 
كتخطيط عمراين يشمل التصميم العمراين وامكانية تفعيل دور عمارة البيئة للربط بُت عناصر ا١تنظومة العمرانية ككل 

 ولكن سيتم ىندسي فقط وبعد البحث كيفية تفعيل عناصر عمارة البيئة ليس كعملية ٕتميل وسيناقش,وٗتطيط الطرؽ 
 ربط الطرؽ على مستوىالتعامل مع عناصر عمارة البيئة  على ا١تستوى والبعد االجتماعي واالنساين للعمراف وايضا 

 .بالعمراف لتلبية احتياجات اجملتمع

 :عمارة البيئةؿ يةتصميماؿمعايير اؿ أىم 2-1-3
العمرانية . االىتماـ بالبعد االنساين واالعتبارات االجتماعية يف التصميم من خالؿ ا١تقياس وتناسبة مع الفراغات -

 .احمليطة وتوفَت اماكن التسلية والًتفيو  باٟتدائق وا١تنتزىات ومالعب االطفاؿ

                                                 
 16ص,يزجغ سبثك ,موضوعات حوؿ مهنة عمارة البيئة,ىشاـ ابو سعده  
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 .االىتماـ ٔتحاور حركة ا١تشاة وتأىيليها وٛتايتها من العوامل ا١تناخية وتوفَت الراحة و االمن والسالمة -
من خالؿ تنفيذ فرش الشارع ا١تتمثلة  (streetscape) عناصر عمارة الشوارع  -

وصناديق التخلص من النفايات وأعمدة ,والعالمات االرشادية ,ومقاعد اٞتلوس,والواجهات,االرصفة:يف
 .اخل...,االنارة

 .العناصر النباتية اليت ٖتقق النواحي اٞتمالية وتكييف ا١تناخ واٟتماية من التلوث -

 : التصميم العمراني2-2

حلقة الوصل بُت التخطيط والعمارة بعد ادخاؿ عامل الزمن يف االعتبار ويشمل التصميم العمراين ٚتيع النواحي " ىو 
ويتكوف العمراف من ثالثة , ا١تعمارية والنواحي والعالقات البصرية والبيئية وا١تتطلبات االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 ."ابعاد وىي الزماف وا١تكاف واٟتالة العامة للمجتمع

 : ويايت دور عمارة البيئة لتحقيق التوازف بُت العمراف والطرؽ بالربط بُت العناصر العمرانية التالية

 مسارات حركة الدراجات- 3مسارات حركة ا١تشاة     - 2مسارات حركة االليات     -1

 .الكتلة العمرانية باستخدامتها- 5االمكنة ا٠تارجية والفراغات ا١تفتوحة  - 4

 : التعريف العاـ2-2-1

 :( مم)من المعجم اللغوي  (التصميم ) تعريف مصطلح2-2-1-1

مضى يف رايو ثابت العـز وا١تصمم ىو ا١تاضي يف االمر بعزٯتة ثابتو والعزٯتة ىنا تعٍت النية وىي : اوعليو,  اي يف كذا صمم 
 .ا٢تدؼ ا١تراد ٖتقيقو واالصرار على ٖتقيق الشيء بكافة الوسائل اذف ا١تصمم ىو من نوى على امر ما ومضى يف ٖتقيقو

استخداـ العمليات الفكرية ا١تنظمة يف تشكيل فلسفة معينة باىداؼ معينة ويتم ٖتقيقها بصورة منتج هنائي "وا١تعٌت ىو 
 ."ملموس

 :(عمر)من المعجم اللغوي  (عمراف) تعريف مصطلح 2-2-1-2

  ."يف ا١تكاف جعلو يعمر (استعمره),كاف مسكونا هبم فهو معمور :عمر ا١تكاف بأىلو"

                                                 
  12ص,مرجع سابق ,موضوعات حوؿ مهنة عمارة البيئة. ىشاـ ابو سعده 

 و1985- هـ1405-يجًغ انهغخ انؼزثٍخ –انًؼجى انىسٍظ  

  َفس انًزجغ انسبثك
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تشييد وتصميم ا١تباين لتفي باحتياجات االنساف ا١تادية وا١تعنوية وذلك باستخداـ مواد وأساليب   وعلمفن" : (العمارة)
 . "انشائية مناسبة

  :عند كيفن لينش (التصميم العمراني ) تعريف مصطلح 2-2-1-3

ىو مدخل متعدد ا١تنظومات ٟتل التحديات العمرانية ا١تركبة يف مشاكل ا١تواضع العمرانية ا١تختلفة والذي يربط ا١توقع " 
 ."والنقل واٟتركة واالعتبارات االجتماعية ١تدينة ما باالعتبارات السياسية واالقتصادية الضرورية لعملية التنمية

 :ـ العمراني في موسوعة ويكبيداميتعريف التص 2-2-1-4

ىو مدخل متعدد األنظمة ٭تل ا١تشاكل العمرانية ا١تعقدة وا١تختلفة وىو يربط بُت ا١تواقع ا١تعمارية وحركة التقل "
 "وا١تواصالت واالتصاالت والنواخي التخطيط االجتماعية والسياسية والعمرانية واالقتصادية

 :عند جوردف جوللن (التصميم العمراني ) تعريف مصطلح 2-2-1-5
اف ا١تبٌت الواحد ىو فن العمارة اما التحدث عن مبنيُت فهما "عندما يسأؿ جوردف عن تعريف التصميم العمراين يقوؿ 

بالتاكيد تصميم عمراين الف مفهـو تصميم العمراف يوضح ا١تشاكل الناٚتة عن العالقة بُت اثنُت من ا١تباين والفراغ احمليط 
هبما الذي تنامت ا٫تيتو بينهما وبالتحدث عن ىذه العالقة بالنظر اذل حجم ا١تدينة يتضح الينا مفهـو البيئة العمرانية 

14."وبالتارل مفهـو تصميم العمراف  

  :التعريف الخاص بالتصميم العمراني من المنظور الوظيفي للبحث 2-2-2

٦تاسبق ٧تد باف التعريفات ٚتيعها تتالقى عند نفس ا٢تدؼ وىي ربط بُت عناصر البيئة العمرانية واالعتبارات االجتماعية 
 للمجتمع يف ا١تدينة وبالتارل فاف استخداـ العمليات الفكرية ا١تنظمة يف تشكيل فلسفة معينة للعمراف 

 (متخذ القرار)وايضا ا١تصمم العمراين  (ا١تنتفعُت)ٔتا يفيد النواحي االجتماعية ا١تختلفة باىداؼ معينة يرجوىا اجملتمع 
وٖتقيقها يف صورة منتج ملموس عمراين يتمثل يف العمراف من مباين وشبكات البنية التحتية ٤تيطة هبا وشبكة طرؽ ٤تيطة 
هبا ومايتعلق بالعمراف واحياء ا١تدينة من صناعة وٕتارة وسياحة يؤدي اذل التطبيق اٟتقيقي للتعريف وبالتارل ٖتسُت صورة 

 .ا١تدينة عمرانياً واجتماعياً 

كما ٭تدد ا١تعٌت العاـ للبيئة العمرانية اليت يتم التعامل من خال٢تا مع العناصر البحثية وايضا كيفية توجيو البحث اذل ٖتديد 
ا١تشاكل الناٚتة عن سوء التعامل مع تلك البيئة العمرانية  بكل مكوناهتا من عمراف وطرؽ وعناصر عمارة البيئة وعن 
العالقة اليت ٕتمع بُت تلك العناصر ومن خالؿ تلك العالقة يتضح ا٫تية ٖتديد مفهـو للتوازف كما سيتم ذكره الحقا 

 .والذي ٭تدد مدى جودة تلك البيئة العمرانية

                                                 
 http// ar.wikipedia.org 

    Lyneh,k ,The Image of the City,Mit Press,Mass,p6 

   www.wikipedia.org.urbandesign 

 www.wikipedia.org.Gordon Cullen 

http://www.wikipedia.org.gordon/
http://www.wikipedia.org.gordon/
http://www.wikipedia.org.gordon/
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 : أىم معايير التصميم العمراني 2-2-3

ٔتراعاة  نسب ا١تبٌت  واٟتجم  مع ارتفاعات ا١تبٌت وجعل التصميم مبهج  ":التكوين اٞتمارل لكتل االبنية  -
  ."معماريا وبصريا

 ٔتراعاة العالقة بُت االبنية والفراغات العمرانية احمليطة والعكس:التكوين اٞتمارل للفراغات العمرانية -
 .معاٞتات معمارية لواجاىات ا١تباين  -
 .االىتماـ بالفضاءات ا١تفتوحة كالطرؽ والشوارع وغَتىا -
 .يف تكوين ا١تشهد اٟتضري للمدينة واحملاور البصرية والعالمات ا١تميزة يف ا١تدينة: العالقات البصرية -
 .بتصميم منظومة اٟتركة بتوفَت الربط واالتصاؿ بُت الكتل العمرانية :   اٟتركة واالنتقاؿ -
 .وٖتقيقها بواسطة الفراغات العامة وشبو ا٠تاصة:اٞتوانب اإلجتماعية -

 : تخطيط الطرؽ2-3
سنتطرؽ يف البحث اذل االخطاء الشائعة واالوضاع ا١تنتشرة وا١تتداولة يف ٗتطيط الطرؽ اال وىي االىتماـ بنمط ووسيلة 

 تنقل واحدة وىي السيارات وا٫تاؿ االنواع والوسائل االخرى للتنقل وعدـ هتيئة الطرؽ ١تمارسة انواع اٟتركة والنقل االخرى
وايضا من ا١تتداوؿ وا١تتعارؼ عليو االىتماـ بركاب اال٪تاط االلية فقط دوف باقي  (راكيب الدراجات, ا١تشاة)وىي 

االشخاص ا١تتعاملُت مع الطرؽ من مشاة وراكيب الدراجات ومستخدمي الفراغات العامة ا١تفتوحة ولذلك اصبح من 
 :الضروري اعادة تعريف مفهـو ٗتطيط الطرؽ كمايلي

 : التعريف العاـ2-3-1

 :  مصطلح التخطيط العاـ2-3-1-1

 .ميداف وظيفي معُت ١تنطقة جغرافية ما يف مدى زمٍت ٤تدد ىو وضع خطة لتحقيق أىداؼ اجملتمع يف"
: "السليم ومن شروط التخطيط

. أف يكوف مبنيا على أسس علمية يف كافة مراحلو- أ

 .لتنفيذه كافية ١تقابلة التغَتات اليت تستجد من خالؿ الفًتة الزمنية ا١تقررة وأف يكوف مرنا مرونة- ب

 :  تعريف اخرلمصطلح التخطيط العاـ2-3-1-2

                                                 
 41ص, يزجغ سبثك, انتصًٍى انحضزي,   ػهً انحٍدري

  http://www.elhandasa.net/vb/showthread.php?p=9586  ا
 

http://www.elhandasa.net/vb/showthread.php?p=9586
http://www.elhandasa.net/vb/showthread.php?p=9586
http://www.elhandasa.net/vb/showthread.php?p=9586
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 ويستمر مع طوؿ اٟتياة ومنهج يف التفكر ا١تنطقي والعقالين, ويتم ٦تارستو من قبل اٞتميععلمي أسلوب "التخطيط ىو 
وىو يتعلق . , وعلى كل ا١تستويات, بدأ من ا١تستوى الفردي, والعائلي, حىت ا١تستويات احمللية والوطنية والعا١تيةوال ينتهي

. بتصور ورؤية لوضعية معينة يف ا١تستقبل, مطلوب الوصوؿ إليها, ومن مث وضع الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتحقيقها
وتػتعدد صفات التخطيط, بتعدد ا١تستويات والقطاعات, حيث ٧تد ٗتطيط اسًتاتيجي, ووطٍت وإقليمي و٤تلي, وٗتطيط 

. "اخل....بعيد ا١تدى, ومتوسط ا١تدى, وقريب ا١تدى, وٗتطيط سياسي, اقتصادي, واجتماعي, وبيئي, 
  :تخطيط الطريق وعنا ره تعريف مصطلح  2-3-1-5

ىو تقدير وتقييم وٖتليل العمليات الفكرية لتحقيق متطلبات النقل وحركة الناس والبضائع وتنظيم النقل بكل انواعو "
ويشمل دراستو متضمناً صياغة ىذا الوضع ا١ترغوب خالؿ , ومكوناتو يف منطقة معينة من وضع راىن اذل وضع مرغوب

  ."فًتة زمنية ٤تدودة

 ,(مشاة اوراكيب السيارات والدراجات ) يف ٗتطيط الطريق ىو مستخدـ الطريق والعنصر االساسي والرئيسي 

 .ويعتمد ٗتطيط الطريق اعتماداً اساسياً على طبيعة وسلوؾ ومقدرة مستخدمي الطريق
 :أنواع حركة الناس -

 مشاة -1
 ركاب -2

 : التعريف الخاص من المنظور الوظيفي للبحث2-3-2
ىو استخداـ العمليات الفكرية ا١تنظمة لتحقيق متطلبات النقل ورحالت االشخاص والبضائع وتنظيم النقل بكل مكوناتو 

 .خالؿ فًتة زمنية ٤تدودة من وضع راىن اذل وضع مرغوب فيو  (منطقة الدراسة)يف منطقة معينة
ٮتضع تصميم شبكة الطرؽ اذل ا١تتطلبات اجملتمعية وٖتقيق بيئة إجتماعية أفضل لذلك ٬تب ربط شبكة الطرؽ بالعمراف  

 .احمليط ويندمج ضمن النسيج االجتماعي والتكوف ٣ترد حدود فاصلة وقاطعة لو

وسيتطرؽ البحث يف موضوع شبكة الطرؽ من منظور رفع كفاءة الشبكة الستيعاب كافة انواع وسائل ا١تواصالت والنقل 
 .وكافة انواع اٟتركة عن طريق دراسة العالقة بُت ىذه العناصر كمكونات شبكة الطرؽ وبُت التصميم العمراين

 

 

                                                 
 23ص ,مرجع سابق, التصميم اٟتضري,علي اٟتيدري 
 en.wikipedia.org/wiki/Transport 
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 :أىم عنا ر ومعايير تخطيط الطرؽ 2-3-3

 :وضع التنظيمات2-3-3-1

توثيق -توثيق مسار الشوارع على الطبيعة  - وضع أنظمة االلتفاؼ- ٖتديد أنواع الطرؽ السريعة والتقاطعات السهلة"
 ."ٖتديد إتاىات انواع السيارات- ٖتديد مواقف للسيارات_الشوارع ذات االٕتاه الواحد او ا١تزدوج

 :وضع عالمات المرور2-3-3-2

  اٞتزر–االنارة –العالمات االرضية للمشاة -  التبيهات–االرشادات 

 : تغييرات في التخطيط2-3-3-3

 .ٖتسُت مناطق مرور ا١تشاة- ٖتسُت مداخل الكباري واالنفاؽ- تعديل التقاطعات–توسيع  عروض الطرؽ 

 :(المستخدمين) تلبية احتياجات الجمهور 2-3-3-4

حفظ ضياع - ٖتديد نوع الشوارع- ا٬تادمواقف للنقل العاـ- ا٬تادمواقف السيارات-ا٬تاد ٦ترات للمشاة امنة ومر٭تة  
 . الوقت وا١تاؿ بتحديد زمن ركوب متغَت للموظفُت والطلبة وعامة الناس

 :عوامل اختيار وسيلة النقل 2-3-3-5

 "الوظيفة,الدخل ,النوع.السن :خصائص متعلقة بالركاب وىي"بواسطة  -
 .توقيت الرحلة,ىدؼ الرحلة,التكلفة :بواسطة خصائص متعلقة بالرحلة وىي -
 .االماف,الراحة,زمن الرحلة,السرعة:بواسطة خصائص نظاـ النقل وىي -

 :طبيعة وسائل النقػػل المتاحة 2-3-3-6

 .القطارات,نقل عاـ  وا٠تاص مثل السيارة: اٟتركة االلية ومتمثلة يف -
 .والفراغات ا١تفتوحة,الدراجات ,ا١تشي:اٟتركة الغَت الية ومتمثلة يف -

 

 

                                                 
 263ص ,و1985,ثٍزود,دار انزاتت انجبيؼٍخ ,هُدسخ انُمم وانًزور,يحًىدتىفٍك سبنى.د 

  256ص ,يزجغ سبثك, يحًىدتىفٍك.د
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 : التػػػوازف2-4

على الرغم من مشولية علم ٗتطيط العمراف لتصميم العمراف مث لتخطيط الطرؽ بالتدرج العلمي والوظيفي ٢تما فاف العالقة 
ببعضهم البعض اال اهنها تفتقد اذل الكثَت من الًتابط ٦تا نتج  (ٗتطيط طرؽ - تصميم عمراف)بُت متخذي القرار ا٢تندسي 

عنو ايضا عدـ الرضاء بتلبية احتياجات الناس ا١تنتفعُت  سواءاً من الناحية الوظيفية او اجملتمعية ومن ىنا نشأت اٟتاجة اذل 
 .ٖتقيق التوازف والًتابط يف العالقة بُت تصميم العمراف وٗتطيط الطرؽ

 : التعريف الخاص  بالتػػوازف من المنظور الوظيفي للبحث2-4-1

من خالؿ التعرؼ على التوازف هندؼ اذل ا٬تاد نقطة مشًتكة ومنطقة تتوازف فيها الرغبات واالحتياجات مع بعضها البعض 
للتصميم العمراين وٗتطيط الطرؽ وذلك من خالؿ ا٬تاد مساحة مشًتكة بُت تلبية االحتياجات الفعلية للمجتمع وبُت 

 . رغبات ا١تصممُت سواءا للعمراف او الطريق من حيث الوظيفة

وىي دراسة العناصر االجتماعية احملددة لكل من تصميم العمراف وٗتطيط الطرؽ و٘تيزىا عن الوظيفة وعناصر التوازف بينهم 
 .للوصوؿ اذل اليات متكاملة تتجمع بُت تلبية احتياجات اجملتمع ومتخذي القرار ١تصصمُت العمراف و٥تططي الطريق

من خالؿ التعريف ا٠تاص بالتوازف العمراين يتم ٖتديد دور عمارة البيئة ودراسة تاثَتىا على الوظيفة احملددة للطريق 
والعمراف احمليط بو وٖتديد كيفية تاثَت اٟتكم ا١توضوعي لالفراد وا١تؤسسات وايضا اٟتكم الذايت ٢تم على الوظيفة وماىية 

تاثَت ذلك على ا١تنتفعُت وكيفية صياغة مرحلة متوازنة وسطية بُت ىاذين اٟتكمُت والوصوؿ منها اذل صياغة اليات التعامل 
 .والًتابط بُت عناصر عمارة البيئة ٔتا يفيد ا١تنتفعُت وظيفيي و٣تتمعي
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 :مقدمة 2-1
يتناوؿ الفصل الثاين ا٠تلفية التارٮتية  لتخطيط الشوارع يف ا١تدينة العربية اإلسالمية وأىم ا١تعايَت التخطيطية ٢تا وناقش أيضا 

وأيضا األمثلة , علم عمارة البيئة ومعايَت تصميمها واليت ٢تا عالقة يف ٖتقيق الربط والتوازف بُت حركة ا١تشاة وحركة السيارات
 :ويشتمل الفصل على اجزاء رئيسية مهمة ٔتوضوع البحث وىي, والتجارب ا١تشاهبة

 .معايَتٗتطيط الشوارع يف ا١تدينة العربية اإلسالمية -
 .  عمارة البيئة و أىم ا١تعايَت التصميمية ٢تا وا٠تاصة بالطرؽ -
 . األمثلة والتجارب العا١تية اليت ظهرت كتطبيق لالٕتاىات اٟتديثة لتصميم وعمارة الشوارع -

 : تخطيط الشوارع في المدينة العربية اإلسالمية2-2
حيث استند إذل أسس , يتسم  ٗتطيط الشوارع يف ا١تدف العربية اإلسالمية بصفات خاصة ميزتو عن ٗتطيط ا١تدف الغربية

ومعايَت خاصة استندت إذل قيم وتعاليم الدين اإلسالمي وتعاليمو وانسجمت بشكل متكامل مع اٟتياة السياسية 
 .واالجتماعية واألقتصادية للسكاف

ويكتسب ٗتطيط الشوارع والطرقات أ٫تية كبَت ة يف بنية ىذه ا١تدينة من حيث تصنيفاتو وعالقتو العضوية مع احمليط 
فهو ٮتتلف عن مفهـو الشارع يف ٗتطيط ا١تدف ا١تعاصرة نتيجة االنفجار السكاين وزيادة استخداـ , العمراين التقليدي 

 .األشكاؿ ا١تختلفة لوسائل ا١تواصالت 

فكانت عالقة , وأنشأت طرقات ا١تدينة اإلسالمية متوافقة مع ا١تقياس اإلنساين  واالحتياجات ا١تادية وا١تعنوية ا١تختلفة 
ا١تشاة بطرقات ا١تدينة اإلسالمية عالقة إنسانية منطقية تشعر اإلنساف بكيانو على عكس شوارع ا١تدف ا١تعاصرة حيث 

كما اف تصميم الطرقات التشعر ا١تاشي با١تلل وذلك لعدـ امتداداىا ١تسافات ,يالحظ سيطرة ا١تقياس الكبَت على الشارع 
 .طويلة ولتنوع التشكيل البصري عليها من فتحات ومشربيات وبروزات وغَتىا

 : أىم معاييرتخطيط الشوارع في المدينة العربية اإلسالمية2-2-1
بشموليتها ألدؽ التفاصيل والٯتكن اإلشارة اليها ٚتيعا ألهنا تتشعب لتصل "٘تيزت ا١تعايَت التخطيطية ا٠تاصة بالشوارع 

فقد حدد الشارع , فاتساع الشوارع ٖتدده الضرورة واٟتاجة من ىذه الشوارع . على سلوؾ األفراد يف الشوارع وحركتهم
العاـ ١تدينة البصرة بستُت ذراعا ويف مدينة بغداد ٓتمسُت ذراعا والشوارع الفرعية بعشرين ذراعا واٟتد األدىن من الطرقات 

 ."بسبعة أذرع

                                                 
.ـ199, القاىرة, 191ص , االطار العاـ للتشريعات ا١تنظمة للعمراف الًتاثي وا١تدينة العربية,كماؿ خلف اٝتاعيل  21 
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 : ومن أىم المعايير المتعلقة بالشوارع

 .وال٬توز اخذ تعويض عن ىذا اإلرتفاؽ,اإلرتفاؽ بالشوارع النافذة حق للجميع  -
بينما يسمح ْتفر بئر اذا كانت , ٯتنع استغالؿ الشارع يف حفر بئر خاصة او حفرة للمجاري اوماشابو ذلك -

ومن ىذا يتحقق حق ا١ترور بعدـ وجود عوائق بالشوارع سواء للمارة او الراكبُت وذلك فيو تطبيق لقوؿ ,للعامة
 ".إماطة األذى عن الطريق  دقة:" الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم

بشرط اف تكوف ىذه الربوزات مرتفعة بالقدر الذي اليضر , تتعدى ىواء الشارع(شرفات)يسمح بعمل بروزات" -
  ."وقد حددت ا١تعايَت التخطيطية اإلسالمية اٟتد اللدىن للربوزات بارتفاع الفارس ور٤تو منصوبا. ا١تارة 

 .يف حاؿ الشارع ا٠تاص حدد عرضو بأربعة أذرع  -
وتأكيد اٞتوار ,لتوفَت مساحات مظللة و١تنع الرياح واألتربة  (القصبة)استخداـ الشوارع الضيقة الغَت مستقيمة  -

 (1-2)الشكل  .وا٠تصوصية والًتابط
 .التقسيم اذل مقاطع بصرية باالضافة اذل اهنا تساعد ا١تار على ٖتديد إتاىو -
 .الظهور والوضوح والرؤية عن بعد -
 .االستمرارية واإلحساس باٟتركة وذلك عن طريق استمرار الشخصية الوظيفية الواحدة وكذلك الطابع الواحد -
 .تنتهي الشوارع ببوابات لتحديدىا وابرازىا ولتحقيق ا٠تصوصية -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 

ـ1995, 28ص ,جامعة اسيوط, ,رسالة ماجستَت, ا١تدخل اذل الًتيعات التخطيطية للمجاورة السكنية يف ضوء ا١تنهج اإلسالمي, وائل عبداٟتفيظ  22 
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 قصبة القاىرة ويظهر بها التقسيم إلى مقاطع بصرية وتالفي المحورية (1-2)       شكل 

 ـ1995, 30ص ,جامعة اسيوط, ,رسالة ماجستَت, ا١تدخل اذل الًتيعات التخطيطية للمجاورة السكنية يف ضوء ا١تنهج اإلسالمي, وائل عبداٟتفيظ:           ا١تصدر
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 : عمارة البيئة وأىم معايير تصميمها2-3
وىنا سنتعرؼ على نشأة ا١تهنة و٦تارساهتا العملية  و ,تعرفنا يف الفصل األوؿ على مصطلح عمارة البيئة با٬تاز وتفصيل

 ْتيث تنظم وا١تتطلبات والتفاصيل العامة لتصميم منطقة ا١تشاة ((streetscapeمعايَت عمارة البيئة يف تصميم الشوارع 
شارع االمَت )منطقة الدراسة ا١تعنية وا١تعايَت ا١تقًتحة تنطبق على . حركتهم وتوفر ٢تم اٟتماية الالزمة من اخطار ا١تركبات 

 الشارع واإلضاءة واإلشارات وتنسيق ثاث األبعاد وا١تواد وأ األرصفة وعايَتىذه ادل وتشمل , وبقية شوارع ا١تدينة (سلطاف
. ا١توقع والشروط األخرى اليت تنظم عناصر تنسيق الشارع

 :نشأة وممارسة مهنة عمارة البيئة2-3-1

فمنذ البدايات ا١تبكرة للحياة ,ونذكر ىنا بداية نشاة و٦تارسة ا١تهنة  اليت تعٍت اساسا  بتهيئة االمكنة ا٠تارجية ا١تفتوحة 
كاف اىتمامهم با١تناطق ا١تفتوحة يتزامن مع االىتماـ , على االرض عرؼ الناس كيفية هتيئة البيئات اليت يعيشوف فيها 

واالنساف بفطرتو الطبيعية يهتم بتنظيم وترتيب , بالفراغ الداخلي الذي ٯتارسوف فيو انشطتهم ا١تختلفة كالسكن والعمل
 .بيئتو وفقا ١تتطلباتو 

اما على ا١تستوى ا١تهٍت فنجد عرب مر العصور االنسانية واليت ماتزاؿ قائمة اذل اليـو وتشَت اذل ٦تارسة مهنة عمارة البيئة "
وحضارة عصر النهضة ,وحضارة مابُت النهرين ,واٟتضارة االسالمية ,ومنها اٟتضارة ا١تصرية القدٯتة عند وادي النيل ,
فمنذ منتصف القرف التاسع عشر ا١تيالدي بدأ التفكَت يف إعداد الفراغات ا٠تارجية باعتبارىا فن علمي متعلق ٔتهاره .

وابداع وياخذ مال٤تو كمهنو اطلق عليها عمارة البيئة بدوف ترٚتة ا١تصطلح وتعرفو اٞتمعية االمريكية ١تعماري 
وىي .   على انو ٣تاال حرفيا معًتؼ بو يف التعامل مع الطبيعة ويشمل ٗتطيط عماراهتا وتنسيق اراضيها(ASLA)البيئة

مهنو ترتكز على علم االيكلوجي وكل ما ٮتص احمليط البيئي ا١تتصل بالبناءات ا١تشيدة والعلـو الطبيعية كما تتعامل مع 
  ."مسطحات ٤تدودة وكبَتة من االراضي ا١تفتوحة

وتتعدد ٣تاالت ٦تارسة مهنة عمارة البيئة يف العصر اٟتديث نتيجة لتغَت ا١تشكالت على االرض من تزاحم وزيادة يف عدد 
السكاف والتلوث الناتج عن ا١ترور االرل وا١تخلفات والتعدي على البيئة والعمراف ا١تتزايد وظهور نشاطات جديدة تتالئم مع 

 .متطلبات وتوجهات االنساف

 

                                                 
23 ـ2005, ا١تكتبة االكادٯتية,القاىرة (,16 ,15ص ) , موضوعات حوؿ مهنة عمارة البيئة,ىشاـ ابو سعده   
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وعمليات  (Streetscape) الشوارع   وعمارةمعايير عمارة البيئة في تصميم2-3-2
 :التنسيق المالئمة لمحاور الحركة

 :ممرات المشاة2-3-2-1

  :معايَت تصميم ٦ترات ا١تشاة بشكل عاـ

.  ٦تر مشاة مستمر على جانيب الشارع انشاء يلزـ -
بد اف ٖتتوي يف ا١تمرات للسماح بسهولة السَت يف الشوارع ا١تزدٛتة, ورغم ذلك ال  عوائق ٬تب أال يكوف ىناؾ" -

ولكن يتم وضعها وإشارات ا١ترور من مقاعد اٞتلوس  (streetscape) أثاث الشارع ٦ترات ا١تشاة على
 . (3-2)شكل . "وتصميمها بشكل مناسب على الرصيف

 مع ا١تمرات اٞتانبية فإنو ٬تب أف يستمر رصيف ٦ترات ا١تركبات مساراتعلى كال جانيب الشارع عندما تتقاطع  -
 . و٬تب عدـ نقلو بسبب البناء اٞتديدالطريقا١تشاة ا٠ترسانة عرب 

  .٬تب أف تتم بشكل مباشر من ا١تمر للمباين السكنية والتجارية  دخوؿ ا١تشاة احتماالتٚتيع  -

 :أبعاد ممرات المشاة2-3-2-1-1

 . (ـ2)٬تب أال يقل عرض ا١تمرات عن مًتين -
 مًت خالية 1.5إخل ْتد أدىن عرض ... ٬تب أال يكوف با١تمرات أي عراقيل من أعمدة اإلنارة وا١ترافق والتشجَت -

 (4-2)الشكل . أو العرض الفعلي للممر
 .  مًت2حد أدىن ؾبالنسبة للشوارع اليت يغلب عليها الطابع السكٍت فإف عرض ا١تمرات ٬تب أف يكوف  -
 ومزاولة انشطة الًتفيهية ٬تب أف تكوف ٦ترات الشوارع التجارية أكرب من أجل استيعاب مرور ا١تشاة األكرب" -

وبالنسبة للشوارع اليت يغلب عليها الطابع التجاري فإنو ينصح . وتناوؿ الوجبات ا٠تارجيةوالًتو٭تية كاٞتلوس 
 . " مًت3 مًت, ورغم ذلك ٬تب أف يكوف اٟتد األدىن لعرض ٦ترات ا١تشاة 5ٔتمر مشاة بعرض 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 و2008, 2انجبة انثبنث ص ,جدح,ايبَخ يحبفظخ جدح,دنٍم تصًٍى انشىارع وانتصًٍى انؼًزاًَ 

  5ص , يزجغ سبثك,دنٍم تصًٍى انشىارع وانتصًٍى انؼًزاًَ 
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  لفرش الشارعالعمرانية استيعاب ممرات المشاة (3-2)شكل 
 امانة ٤تافظة جدة,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين:ا١تصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 والخالية من العقبات ممرات المشاة المجهزة (4-2)شكل 

 امانة ٤تافظة جدة,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين:ا١تصدر
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 :األر فة2-3-2-2

تتوقف مقاسات أرصفة ا١تشاة على حجم وحركة ا١تشاة ا١تراد خدمتهم وكذلك على أ٫تية الطريق, وبدراسة حركة ا١تشاة "
 وا١تشاة كما ىو اٟتادث يف السيارات وإذا دل يسمح عرض الشارع الستيعاب حركة .ٯتكن ٖتديد العناصر ا٢تندسية ٢تا

 : االيتويتوقف عرض الرصيف على" )...(معظم شوارع وسط ا١تدينة فيمكن العمل لفصل بُت اٟتركتُت راسيا
 .عدد خطوط ا١تشاة -
. (ىل ىو للنزىة أو للتجارة أو غَته  )نوع الطريق  -
 .التشجَت -
موازيا للرصيف أو عموديا أو مائال على الرصيف كما ٭تدث يف  )كيفية وقوؼ السيارات ّتوار األرصفة       -

مًت للمشاة يف حالة رصيف بدوف أشجار ,وبعرض ال يقل عن 1و50واقل عرض للرصيف ىو  (بعض ا١تيادين 
 .مًت يف حالة رصيف بو أشجار3

:   عبر األر فةالدخوؿ إلى المبنى2-3-2-2-1

.  ٬تب أف تواجو مداخل ا١تباين الشارع -
 . ٬تب أف يكوف حملالت التجزئة مداخل بنفس ارتفاع ٦تر ا١تشاة اجملاور -
 . ٚتيع الشوارع واال٨تدارات اليت تؤدي إذل ا١تبٌت ٬تب أف تكوف خلف ا١تنطقة اليت ليس هبا عراقيل -
 . ٬تب أف يتم توفَت مداخل ا١تباين اليت ٯتكن الوصوؿ إليها للمباين التجارية -

  :عنا ر ارتفاع الممرات الجانبية غير المتوافقة2-3-2-2-2

 . ىناؾ مشكلتين أساسيتين حالياً 

 (5-2شكل ). ارتفاعات ا١تمرات غَت ا١تتوافقة بُت ا١تباين اجملاورة -
 . ارتفاعات ٦ترات ا١تشاة غَت ا١تتوافقة بُت األرض وارتفاع ا١تمر اٞتانيب -

 (6-2شكل ) ؟لوؿ الممرات الحالية ماىي ح

 .  مًت من ا١تنطقة اليت ليس هبا عراقيل٬1.5تب أف يعاد تشكيل ا١تمرات ليكوف هبا  -
             .٬تب إعادة تشكيل ا١تمرات ْتيث يتفق التدرج بُت ا١تباين والعقارات اجملاور -

      

 

                                   

                                                 
  6يزجغ سبثك ص ,دنٍم تصًٍى انشىارع وانتصًٍى انؼًزاًَ 
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  ممرات المشاة ذات العوائق5-2شكل 

 إذل ا١تمر اٟتارل ا١تتوافق وارتفاعو بُت ا١تباين  تشَت ا٠تطوط اٟتمراء
. اجملاورة واألرضية وارتفاع ٦تر ا١تشاة

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. كيفية تثبي  ممرات المشاة الحالية ذات االرتفاع غير المتوافق :6-2شكل 
 امانة ٤تافظة جدة,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين:١تصدر ا         

 

 

عرض الرصيف اليقل عن 
 ـ1.5

 توفَت منحذرات

مستوى الرصيف للمحالت 
 التجارية
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 : المرافق2-3-2-3
 ٤توالت وأيضاً إضاءة الشارع وأعمدة إشارات ا١ترور وحنفيات اٟتريق وا١تعدات الكهربية وا١تيكانيكية, وتشمل "  -

شركة التليفونات والعدادات و الصناديق وعلب القمامة, ٬تب أال ٗتزف أو تقع يف مكاف ا١تشاة, و٬تب أف يتم 
  "(مضخات ا١تياه غَت ا١ترئية ال تدخل يف ىذا ا١تنع)وضعها ْتيث تًتؾ منطقة خالية كافية ١ترور ا١تشاة 

  (7-2)شكل
  ٬تب أف تقعلذلك. بعيدا عن حركة ا١تشاة على الرصيف٬تب أف تقع  : القمامة٣تمعاتا١تعدات ا١تيكانيكية و -

-2)شكل.  يف ٤تيط ذو عازؿ أو ذو سور خلف السطح ا١تستوي األمامي من ا١تبٌتا١تعدات ومقالب النفايات 
8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القمامة والمعدات الكهربية في وضع 7-2شكل 
المكاف العاـ, تؤدي إلى خلق منطقة غير جذابة 

 للمشاة

 اعداد الباحث:ا١تصدر

                                                 
 7َفس انًزجغ انسبثك ص      
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 ٚتيع أسالؾ التليفوف والكهرباء وأسالؾ التلفزيوف واألسالؾ األخرى ّتميع أنواعها ٬تب أف توضع ٖتت األرض -
  .وليست على ٦ترات ا١تشاة 

 ية ومصابيح اإلنارة وحنفيات اٟتريق ٬تب أف تقع على شريط الزراعات , وإذا دل توجد ائاألعمدة الكهرب -
فإهنا ٬تب أف توضع على جانب شارع ٦تر ا١تشاة, وليس يف مركز ٦تر ا١تشاة ١تنع إعاقة زراعات على الرصيف 

 .مرور ا١تشاة

 

 الركن ا٠تلفي من ٦تر ا١تشاة  القمامة ٬تب أف توضح حو٢تا حواجز أو ٬تب أف تقع مقالب ا١تعدات الكهربية و -
 . كلما أمكن

 

 

 

 

 

 

 

 

وضع مجمعات ؿ الطريقة الصائبة: 8-2شكل 
 القمامة والمعدات الكهربية

 امانة ٤تافظة جدة,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين:ا١تصدر
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 (:street furniture)أثاث الشارع 2-3-2-4
األماف لراحة وا١تالئمة للمشاة وتساعد على توفَت ا لألرصفة ْتيث ٕتعلها ٖتقق  الضروريةزاتىيتجاؿ يوفر أثاث الشارع"

 (9-2)شكل . "(...)٢تم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امثلة الثاث (9-2)شكل
  الشارع الحضري

دليل تصميم الشوارع  :ا١تصدر
 امانة ٤تافظة جدة,والتصميم العمراين

 

 

 

 

                                                 
 9,8يزجغ سبثك ص,دنٍم تصًٍى انشىارع وانتصًٍى انؼًزاًَ 
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:  تصميم أثاث الشارع2-3-2-4-1

متوافق مع الطابع  الشارع ثاث أف يكوف أوأيضا الشارع حساساً للبيئة احمليطة وطبيعة ا١تكاف,ثاث٬تب أف يكوف تصميم أ
 .ا١توحد من أجل اٟتفاظ على تنسيق الشارع وذلك. العاـ للشارع

  :أنواع أثاث الشارع2-3-2-4-2

:  ىناؾ انواع عديدة ألثاث الشارع نذكرمنها

.  ا١تقاعد -
 . أوعية القمامة -
 . األكشاؾ -
 . أكشاؾ الصحف -
 . أماكن انتظار الدراجات -
 . ظالتادل -
 . ٕتهيزات أماكن تناوؿ األطعمة ا٠تارجية -
 .أعمدة اإلنارة -

 :الخامات ومواد البناء2-3-2-4-3

ٖتتفظ و وسهلة الصيانة,  ٖتمل ظروؼ الطقستكوف وظيفية وقادرة على ٬تب اف ا٠تامات ا١تستخدمة ألثاث الشارع 
.  ٔتلمسها ا١ترئي

:  مكاف وضع أثاث الشارعتحديد 2-3-2-4-4

 . مًت على األقل عمودي على ا١تدخل األمامي٬1.5تب أف يوضع أثاث الشارع ْتيث يتم اٟتفاظ على ٦تر بعرض 

  : أال يتم وضع أثاث الشارع يف ا١تواقع التالية ايضا٬تبكما 

 . يف حارات اٟتريق أو مسارات اٟتارات -
 .  مًت أو اٞتزر ا١ترورية6على األشرطة ا١تتوسطة األصغر من عرض  -
 . أماـ ا١تدرجات حىت ال ٘تنع دخوؿ أو خروج أي مبٌت -
 . على أغطية الفتحات الرئيسية أو على ىوايات البخار أو على اٟتواجز ا١تشبكة -

 : اإلعالف على أثاث الشارع2-3-2-4-5

٬تب أف ٭تتوي أثاث الشارع على اٟتد األدىن من كمية اإلعالف الالزمة لتوفَت العائد االقتصادي ا١ترغوب  -
 . للبلدية

 . ٬تب أال ٘تتد شاشات اإلعالف على أثاث الشارع إذل ما وراء اٟتدود ا٠تارجية ألثاث الشارع -
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                                                          . من أثاث الشارع على أي إعالنات% 70حد أدىن ؾ٬تب أال ٭تتوي  -

: أماكن الجلوس 2-3-2-4-6  

 أماكن اٞتلوس من األحجار أو ا٠ترسانة أو ا٠تشب, و٬تب ٕتنب ا١تعدف ا١تواد ا١تصنعة منها٬تب أف تكوف " -
أفضل ا١تقاعد ىي مقعد اٟتديقة ا١توحد مع الظهر القائم وراحة الذراع وارتفاع . بسبب خاصية ارتفاع اٟترارة

.  " مم480 إذل 450ا١تقعد ٔتقدار 
 .  ٖتت شجرة وضعها بصفة عامة منطقة ا١تشاة بطوؿ حافة الشارع, ويفضلتواجو منطقة اٞتلوس٬تب أف  -
 :تلـز ا١تقاعد يف ا١تناطق العامة التالية -
 . ا١تساحات العامة ا١تفتوحة -
 . الواجهات ا١تائية العامة اليت تدار لالستخداـ العاـ -
 . ٦ترات ا١تشاة يف الشوارع السكنية متعددة األستعماالت والشوارع التجارية والشوارع ٥تتلطة االستخدامات -
٬تب أف يتم توفَت ا١تقاعد يف مواقع ا١تشاة عالية ا١ترور طا١تا أف ىناؾ منطقة خالية كافية لتدفق مرور ا١تشاة,  -

 . و٬تب أيضاً توفَتىا يف ا١تواقع اليت ال تكوف فيها مظالت الًتانزيت ٣تدية بسبب ٤تددات ا١تكاف
 :  ناديق القمامة 2-3-2-4-7

 .  جالونات٬10تب أال تقل سعة الصندوؽ عن  -
 . " القمامة من الصندوؽخروج٬تب أف تبٌت الصناديق أو تغطى أو تستخدـ ْتيث ٘تنع " -
 . ٬تب أف يتم صيانة الصناديق بشكل متكرر ١تنع تكوف الروائح الكريهة -
 . ٬تب صيانة الصناديق بالقدر الكايف -
 : تلـز صناديق القمامة يف األماكن العامة التالية -
 . األماكن العامة ا١تفتوحة -
 . ساحات االنتظار اليت تدار لالستخداـ العاـ -
 . الواجهة ا١تائية العامة اليت تدار باالستخداـ العاـ -
 . ا١تمرات يف الشوارع السكنية متعددة األسر والشوارع التجارية والشوارع ٥تتلطة االستخدامات -
 .  وا١تساجد وا١تالعب الرياضية ا١تباين العامة وتشمل ا١تدارس -

 : األكشاؾ 2-3-2-4-8

ٯتكن أف تقع األكشاؾ يف ا١تناطق ذات نشاط ا١تشاة العارل, مثل الكورنيش العاـ والتقاطعات, وٯتكن أف تقع  -
 . األكشاؾ يف ٤تطات الًتانزيت ا١تزدٛتة

 . ٬تب أف تبٌت من ا١تواد شديدة التحمل اليت ٯتكن صيانتها بسهولة -
 . ٯتكن أف يكوف لألكشاؾ إشارات مؤقتة ودائمة, و٬تب إزالتها بشكل منتظم لتجنب الفوضى -

                                                 
 ىػ1426  ,80,79ص,امانة محافظة جدة.وزراة الشئوف البلدية والقروية, دليل تصميم االر فة والجزر بالطرؽ والشوارع  
 83ص ,َفس انًزجغ انسبثك 
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:  ساحات انتظار الدراجات 2-3-2-4-9

 .٬تب أف تكوف ساحات انتظار الدراجات من مادة ولوف موحد -
 ا١تتحولة ىي ساحة االنتظار ا١تفضلة, ورغم ذلك يتم قبوؿ تصميمات Uوساحة انتظار الدراجات من نوع  -

 (10-2)شكل . أخرى طا١تا أهنا ٖتًـت طبيعة األجواء احمليطة
والتصميمات اليت تسمح بإغالؽ إطار . تكوف ساحة انتظار الدراجات اآلمنة ضرورية لنجاح النقل بالدراجات -

. الدراجة تكوف مفضلة بسبب طبيعتها األكثر أماناً 

 

 

 

 

 

 

 

 
ساحة انتظار دراجات أماـ أحد المحالت, وساحات االنتظار  :تبين الصورة  (10-2) شكل 

 امانة ٤تافظة جدة,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين:ا١تصدر

  :مظالت الترانزي  2-3-2-4-10

و من اىم متطلبات ا١تشاة يف ا١تنطقة التجارية توفَت -كمدينة جدة- اٟتاجة اذل الظل ضرورة وخاصة يف ا١تناطق اٟتارة"
واما اف تكوف ,ا١تظالت اما اف تكوف طبيعية بتوفَت االشجار الكبَتة وفروعها الطويلة فتقي ا١تشاة من اشعة الشمس

 (11-2)شكل  ."صناعية تستخدـ يف بنائها العديد من ا١تواد ا٠تشب ا٠ترسانة وغَتىا

 :موا فات مظالت الترانزي 

فراغ كايف لوضع مظلة الًتانزيت فإف مناطق االنتظار ٬تب أف تشمل مساحة كافية للركاب النتظار  توفَت  -
 . الًتانزيت

 .  ٖتوي معلومات توضيحية الًتانزيت إشارات ومظالت٬تب أف يكوف ّتميع ٤تطات -

                                                 
 Richard M.Cartwright-TheDesign of The Urban Spaces-architectural Press,London 1980 
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ا١تعلومات اليت تشمل طريق األوتوبيس واألرقاـ ومعلومات جدوؿ ا١تواعيد وإرشادات ركوب الًتانزيت وا١تعلومات  -
 . األخرى ا١تناسبة ٬تب أف توضع يف ٚتيع احملطات

٬تب تعزيز سالمة الركاب من خالؿ اإلضاءة الكافية واإلضاءة ا١تباشرة للركاب ا١تنتظرين من خالؿ إشارة مرور  -
.  تسمح لسائق الًتانزيت بسهولة رؤية الركاب ا١تنتظرين

 

 

 

 

 

 

 

  الطبيعيةتوفر الظل والحماية من العنا رالتي مظالت الترانزي  بعض اشكاؿ االكشاؾ : (11-2)شكل 

امانة٤تافظة جدة ,العمراين دليل تصميم الشوارع والتصميم:ا١تصدر

 :مناطق تناوؿ األطعمة الخارجية 2-3-2-4-11

وتناوؿ الطعاـ يف ا٠تارج يتم تشجيعو عندما ٯتكن . ٯتكن أف توفر مناطق تناوؿ األطعمة ا٠تارجية اٟتيوية والفائدة للمكاف
 . مًت من ا١تمر ا٠تارل للمشاة ويتم اٟتافظ عليو دائماً 1.5يسمح ْتد أدىن  على اف   ذلك ا١تشي أف تستوعب١تنطقة
 (13-2)شكل (,12-2)شكل 
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يساعد على التمييز بين  (مر وؼ بمادة ذات لوف مختلف)تناوؿ الطعاـ في الخارج بجوار ممر مشاة مميز : 12-2شكل 
 .مناطق تناوؿ الطعاـ ومنطقة المشاة

  امانة ٤تافظة جدة,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين: ا١تصدر
 

 
 

  :مناطق تناوؿ الطعاـ الخارجية: 13-2شكل 

يمكن أف يتم تشكيلها على الجانب األقرب من 
أو إلى الطريق  (أعلى)واجهات المحالت 

و . متر1.5طالما أف ىناؾ منطقة مشاة  (أسفل)
من الممكن أيضا خلق مناطق تناوؿ األطعمو فوؽ 

  .األركاد
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 (14-2)الشكل: (المصدات) األعمدة القصيرة 2-3-2-4-12

أسلوب ولوف األعمدة كما اف . عند الضرورة ٬تب استخداـ األعمدة القصَتة ١تنع السيارات من دخوؿ مناطق ا١تشاة
. أثاثات الشارع األخرى عناصر القصَتة ٬تب أف ينسق مع 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لمنع السيارات من التعدي على ممرات المشاةوضع األعمدة القصيرة: 14-2شكل 
 .امانة ٤تافظة جدة,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين:ا١تصدر

:  إضاءة الشوارع2-3-2-5

  :ىناؾ معايَت تصميمية ٬تب مراعاة عند وضع اضاءة الشارع وىي كااليت

مصابيح ووضع   ٦تيزة شوارعلل بيئة٬تب أف تتوافر إضاءة كافية وجيدة للممرات ومنطقة الشارع من أجل خلق  -
 .ا١تشاة الثابتة سوؼ ٖتسن إضاءة ٦تر ا١تشاة يف ا١تستوى األدىن 

الشوارع التجارية ٬تب أف يتم تشجيع أصحاب ا١تشروعات على ا١تساعدة يف إضاءة ا١تمرات اٞتانبية وعلى يف " -
 و٬تب أف تصمم اإلضاءة ,إيضاح موقع األعماؿ من خالؿ ترؾ نافذة عرض وتشغيل اإلضاءة الداخلية يف الليل

.  "ْتيث ٘تنع رؤية مصدر اإلضاءة ا١تباشرة من ا١تناطق السكنية اجملاورة
أف تشمل أعمدة اإلضاءة دروع تسمح بتعليق اإلعالنات والدعاية أو ا١تواد الًتفيهية األخرى مثل تعليق سالؿ  -

 (. 15-2)شكل . إخل... الورود واألعماؿ الفنية 

                                                 
 86,85ص ,يزجغ سبثك  ,دليل تصميم االر فة والجزر بالطرؽ والشوارع 
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٬تب أف يظل ارتفاع مصابيح اإلضاءة بصفة عامة منخفضاً لدعم نطاؽ ا١تشاة إذل ا١تكاف العاـ وللحد من  -
تسرب اإلضاءة إذل العقارات اجملاورة, وبصفة عامة ٬تب أف تكوف مصابيح اإلضاءة أكثر تباعداً لتوفَت 

 . مستويات اإلنارة ا١تختلفة, ورغم ذلك فإنو يف مناطق األنشطة األقل ٯتكن أال يكوف التباعد القريب ضرورياً 
بصفة عامة على بعد مًت واحد من )٬تب وضع مصابيح اإلنارة موازية للشارع وخط اصطفاؼ أشجار الشارع  -

 مًت على األقل 1.5ويف الشوارع الضيقة ٬تب أف يتم وضعها ْتيث يتم اٟتفاظ على ٦تر بعرض )خلف اٟتاجز 
و٬تب تنسيق وضع ا١تصابيح مع تنظيم ٦ترات ا١تشاة, والتشجَت واشجار الشارع ومداخل البناء ومقاطع اٟتواجز 

 . إخل... واإلشارات 
من أجل اٟتفاظ على الطاقة وتقليل التكاليف طويلة ا١تدى ٬تب استخداـ مصابيح موفرة للطاقة ٞتميع إضاءة  -

 .ا١تناطق العامة, و٬تب مراقبة ساعات التشغيل وٖتديدىا لتجنب الفاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 واحتوائها للوحة اعالنيةأمثلة على مصابيح إضاءة الشوارع الحضرية: (15-2)شكل 
 امانة ٤تافظة جدة,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين:ا١تصدر
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 : أنواع اإلضاءة1- 2-3-2-5

عند التقاطعات الرئيسية ٬تب أف تكوف مصابيح اإلضاءة بالطريقة الرأسية كما ٬تب وضع ": إضاءة التقاطعات -
وىذه ا١تصابيح العالية تضيء مع تأكيد أكرب على الشارع عن .  مًت45 – 40طريقة رأس األفعى يف كل 

الشكل  . "كما ٬تب اف يتناسب ارتفاع وشدة اضاءة اعمدة االنارة طردياً مع عرض الشارع,ا١تمرات اٞتانبية
(2-16) 

 : اإلضاءة في نطاؽ المشاة 

يف مناطق نطاؽ ا١تشاة النشطة : الشوارع التجارية/ شوارع االستخداـ ا١تختلط / ا١تساحات ا١تفتوحة العامة  -
 .  مًت15 مًت و٬تب أف توضع عند كل 4.5واألكثر حيوية, ٬تب أال يقل تباعد مصابيح اإلضاءة عن 

 (16-2)شكل. ٬تب اف يتناسب ارتفاع وشدة اضاءة اعمدة االنارة طرديا مع عرض الشارع  -

٬تب أف تًتكز اإلضاءة ألسفل ٨تو األرض لتجنب ٚتيع اإلضاءة غَت الضرورية : مسارات ا١تشاة وا١تشايات -
ومصادر اإلضاءة تركز بشكل مباشر على سطح األرض مثل اإلضاءة ا١تعلقة يف ا١تقاعد ألسفل, . لسماء الليل

 (17-2)شكل  .واإلضاءة ا١تعلقة يف األعمدة القصَتة واٟتوائط تكوف مرغوبة

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .التدرج في وحدات االضاءة حسب االستخداـ والمكاف الموجودة فيو: 16-2شكل 
 Joseph de chiara&lee E.Koppelman-site planning standards-mcGraw.HillBook Co,-USA-1978              ا١تصدر

 
  

                                                 
 18ص , يزجغ سبثك,دنٍم تُسٍك انشىارع وانتصًٍى انؼًزاًَ 

اَبرح انشبرع 

تتًبشى يغ انتشجٍز 

 ثًسبفبد يتُبسمخ
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 . استخداـ إضاءة األعمدة القصيرة إلدارة المشايات وأماكن االنتظار: 17-2شكل 
 Joseph de chiara&lee E.Koppelman-site planning standards-mcGraw.HillBook Co,-USA-1978              ا١تصدر

 

من أجل زيادة السالمة ومساعدة التوجيو اٞتغرايف والتأكيد على ىوية ا١تنطقة ٯتكن إضاءة عناصر الشارع  -
 : التالية

البيضاء الصغَتة أصبحت منظر شعيب يف العديد من ا١تدف  (النحلة)األشجار ا١تضاءة ٔتصابيح : مناطق األشجار -
 . ٕتذب االنتباه للشوارع وا١تساحات العامة

يشعر الناس با١تزيد من األمن عندما تكوف ٤تطات الًتانزيت جيدة اإلضاءة, كما أف اإلضاءة : ٤تطات الًتانزيت -
 . ٕتذب االنتباه إذل استخداـ مثل ىذه العناصر وتشجع عليها

خاصة يف ا١تناطق السكنية ومداخل ا١تباين السكنية – اإلضاءة ا١تسائية الدقيقة حوؿ مداخل ا١تباين : ا١تداخل -
 . تساىم يف السالمة

 . حواؼ اٟتديقة أو ا١تنتزه أو الكورنيش ٬تب أف تضاء لتساعد على تعريف وٖتديد ا١تكاف: اٟتواؼ -
إضاءة شاشات عرض ٤تالت التجزئة حىت عندما تغلق احملالت ال توفر فقط : شاشات عرض ٤تالت التجزئة -

 .  يف األمافتساىم الطريقةاإلضاءة احمليطة للشارع, وإ٪تا أيضاً تشجع على التسوؽ عرب النافذة, وىذه 
 واألعمدة وما إذل ذلك ٯتكن أف تستدعي االىتماـ الكرانيشإضاءة ا١تداخل وا١تمرات و: التفاصيل ا١تعمارية -

 . بتفرد ا١تبٌت أو ا١تكاف
األعماؿ النحتية والنافورات واألبراج ا١تضاءة يف اجملاورة خاصة تلك ا١ترئية للمارة والسيارات : حلقات االتصاؿ -

 . العابرة توفر صورة من صور إ٬تاد الطريق

 

 

 

 

                 

                 

 اَبرح انًشبح

إَبرح انشبرع 

تتًبشى يغ 

انتشجٍز ثًسبفبد 

 يتُبسمخ
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:  طبيعة تصميم االضاءة2- 2-3-2-5

 جيداً لتحديد ىوية وتفرد ٥تتلف أجزاء ا١تبٌت, ورغم ذلك ٬تب أف يكوف ىناؾ طبيعة تصميم االضاءةيكوف التنوع يف "
توافق داخل كل ٣تاورة أو ٤تور ليخلق خطة موحدة لإلنارة تكوف مناسبة ١تقياس الشارع ومستوى نشاط النشاط وقت 

.  "و٬تب أال ٗتتلط أساليب ا١تصابيح بطوؿ أي شر٭تة شوارع معينة. الليل

شكل ). ٬تب أف ينسق تصميم العامود وا١تصباح مع أثاثات الشارع األخرى من أجل إ٬تاد طبيعة تصميم موحدة وجذابة
2-18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 www.darksky.org 

.  في المداخل وعلى واجهات المحالت التجارية أمثلو الشوارع جيدة اإلضاءة18-2شكل 
امانة ٤تافظة جدة ,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين: ا١تصدر                    .
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:  إشارات الشارع 2-3-2-6
اإلشارات يف ٯتُت الطريق العاـ ٬تب أف تعزز طبيعة ا١تكاف العاـ وتوفر التوجيو للمارة وراكيب الدراجات وتساعد على "

.  "واإلشارات خارج النطاؽ مع البيئة ا١توجهة للمشاة. إعطاء ىوية للشارع

:   ٬تب أف تكوف اإلشارات العامة ٯتُت الطريق ٤تدودة على ما يلي

 . إشارات ا١ترور -
 . إشارات الشارع -
 . إشارات لوحات اإلعالف -
 . إشارات إ٬تاد الطريق -
 . توضح ا١تعادل األثريةإشارات  -
 . إشارات ا١تمرات ا١تؤقتة -
 . اإلعالنات على أثاث الشارع -

 : إشارات الشارع والمرور2-3-2-6-1

, وال ٬تب ربط أي إشارة بأي ٣تمع مرافق,  بشكل واضح٬تب أف توضع إشارات ا١ترور والشارع يف ٯتُت أي طريق سريع
.  أو مصابيح إضاءة أو شجرة يف الشارع أو أي منشأة عامة أخرى تقع يف إطار ٯتُت الطريق العاـ

 : إشارات إيجاد الطريق2-3-2-6-2

من أجل خدمة احتياجات  (كجزء من دراسة مهنية أكرب إل٬تاد الطريق)٬تب أف تقـو البلدية بًتكيب نظاـ إ٬تاد الطريق 
  (19-2) شكل.الزوار من خارج ا١تدينة والسكاف أيضاً 

 : إيجاد الطريقإشارات يجب على نظاـ 

أف يوفر معلومات االٕتاه وإشارات ا١تعلومات اليت تكوف جذابة وواضحة وتتفق يف موضوعها وتصميمها  -
 . وموقعها

إخل مثل مناطق االنتظار العامة وطرؽ ... ٖتدد ا١تقاصد وا١تنشآت التارٮتية والثقافية وا١تدنية ومنشآت التسوؽ  -
 . إخل.. الًتانزيت واحملطات 

كلما أمكن لتقليل الألألة البصرية  (مثل أعمدة اإلنارة مظالت الًتانزيت)توضع مع أثاث تنسيق الشارع اآلخر  -
 .  وتنسق مع أثاث الشارعيف ا١تكاف العاـ

 : إشارات اللوحات اإلعالنية2-3-2-6-3

  (20-2)شكل:يكوف استخداـ إشارات اللوحات اإلعالنية ٤تدوداً على ما يلي

 . ترويج األحداث واألنشطة ا١تدنية ١تصلحة اٞتمهور العامة -
                                                 

 24ص , يزجغ سبثك,دنٍم تُسٍك انشىارع وانتصًٍى انؼًزاًَ 
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 . تعريف الشارع أو اٟتي -
ٯتكن تعليق إشارات اللوحات اإلعالنية يف أعمدة اإلنارة أو أثاثات الشارع األخرى ا١تصممة خصيصاً ١تثل ىذا  -

 . الغرض وال ٯتكن أف يتم إنارة إشارات اللوحات اإلعالنية
ٯتكن أيضاً تعليق اللوحات اإلعالنية ا١تؤقتة على درب الطريق بشرط أف يكوف ٯتُت الطريق العاـ أقل من عرض  -

 . مًت10 مًت وطوؿ 1 مًت, و٬تب أف يكوف اٟتد األقصى للوحة اإلعالنية ارتفاع 25

 :إشارات الممرات المؤقتة2-3-2-6-4

 يسمح هبا يف ا١تمرات العامة القريبة مباشرة من Aإشارات ا١تمرات ا١تؤقتة مثل لوحات السندويتش على إطار  -
  (21-2) شكل .األعماؿ لغرض اإلعالف عن األغذية أو ا١تنتجات اليت تباع بالداخل

 .  مًت1.5وضع اإلشارات على ا١تمر اٞتانيب ٬تب أف ٭تافظ على خلو ا١تمر اٞتانيب ْتد أدىن بعد  -
 .  مًت1.5 مًت وارتفاع ٬1تب أال تزيد أبعاد اإلشارة عن عرض  -

 .ال ٯتكن إنارة إشارات ا١تمرات اٞتانبية ا١تؤقتة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثاؿ على اشارةايجاد الطريق:19-2            شكل
امانة ٤تافظة جدة ,لعمراينادليل تصميم الشوارع والتصميم :ا١تصدر            
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 .

 .بحيث التعيق حركة المشاة يسمح باإلشارات المؤقتة 21-2شكل .              مثاؿ على إشارة اللوحة اإلعالنية20-2شكل 

 امانة ٤تافظة جدة,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين:ا١تصدر

٬تب أف تتناسق اإلشارات التجارية مع طبيعة ا١تكاف العاـ وتساعد على إعطاء ا٢توية للشارع, واإلشارات اليت  -
 (23-3)شكل,(22-2)شكل. ٗترج عن النطاؽ مع البيئة ا١توجهة للمشاة ال تنتمي إذل الشوارع يف جدة

٬تب أف تكوف ٚتيع اإلشارات مرتبطة بالواجهة, وٯتكن أف تكوف اإلشارات مسطحة يف مقابل الواجهة, أو  -
 .معلقة وتعرض من الواجهة

 . ٬تب أف تضاء اإلشارات خارجياً من اإلماـ, وٯتنع إضاءة اإلشارات من ا٠تلف -
 . يلـز وضع أرقاـ ا١تباين -
٬تب أف تكوف اإلضاءة ا٠تارجية ٤تمية أو موجهة ْتيث تقع ٚتيع اإلضاءة على أياً من السطح أو ا٢تيكل الذي  -

 . يراد إضاءتو أو على األرض

 
 

 

 

 

 



 

 

 

60 

 

  التجارية إشارات الحوائط امثلة على:22-2شكل 

  امانة ٤تافظة جدة,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين:ا١تصدر                                                                
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  التجارية إشارات الحوائط امثلة  اخرى على:23-2شكل 

  امانة ٤تافظة جدة,دليل تصميم الشوارع والتصميم العمراين:ا١تصدر                                                        
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  : تصريف مياه األر فة 2-3-2-7
 حيث يتم التصريف من األرصفة اذل قنوات ,قابلة لتصريف ا١تياه من على السطح  تكوف  ٚتيع االرصفة يف الشوارع 

.  التصريف اٞتانبية  
لتامُت تصريف  (%2.5-2)وتؤثر طبيعة ا١تنطقة الطبوغرافية وحالة الطقس وا١تناخ يف تصميم ا١تيل العرضي لالرصفة  بُت 

و٬تب اف تكوف القنوات من .ا١تياه على اف تكوف قنوات التصريف اٞتانبية ذات ميوؿ اكرب لتزيد يف سرعة جرياف ا١تياه
.  ا١تياه  جريافا٠ترسانة االٝتنتية لتقاـو

  وتتكوف منافذ تصريف السيوؿ من فتحات توضع يف اطراؼ الطرؽ او ٖتت حافة الربدورة  لتصريف مياه االمطار 
: ولضماف استمرارية جرياف مياه االمطار وعدـ انسداد فتحات تصريف السيوؿ ٬تب االخذ يف االعتبار االيت.

توضع منافذ تصريف السيوؿ يف االماكن  ا١تنخفضة من الطرؽ وعند اماكن عبور ا١تشاة وٯتكن اف تكوف  -
 .باشكاؿ وتصاميم متعددة 

 (24-2)شكل. استخداـ فتحات التصريف اليت تقع ٖتت بردورة الرصيف مباشرة -
. صيانة مستمرة ٢تذه الفتحات حىت التغلق بسبب االتربة واوراؽ االشجار -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  افضل مكاف لوضع فتحات التصريف تح  البردورة(24-2)شكل

 ىػ1426,وزراة الشئوف البلدية والقروية,االرصفة واٞتزر بالطرؽ والشوارعدليل تصميم :صدر                                              ادل
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 : مسارت ذوي االحتياجات الخا ة2-3-2-8
وٚتيع ىذه ا١تعايَت .٭تتاج ا١تعوقُت  وكبار السن اذل معايَت خاصة يف تصميم االرصفة لتامُت حركتهم بسهولة واماف"

ا٠تاصة تفيد ا١تشاة العاديُت وا١تعوقُت وذلك اذا نظرنا للفرؽ يف الطاقة اٞتسمية اليت ٯتتلكها ا١تشاة العاديُت وا١تعوقُت 
 : وىي كااليت"لذلك عند تصميم مسارات ا١تعوقُت البد من توفر اشًتاطات خاصة بذلك.

 : نوع األرضية المستخدمة2-3-2-8-1 

ب عدـ استخداـ االرضيات من الرمل او الزلط او اٟتصى ألهنا تعوؽ اٟتركة ا٠تاصة بعربات االطفاؿ يج -
 .والكراسي ا١تتحركة

استخداـ  اكثر من نوع  يف التبليط مع تغيَت االلواف يف الرصيف ١تساعدة ضعاؼ البصر ليكوف مرشد ٢تم وتنبيو  -
 (.25-2)الشكل. وخاصة عند معابر ا١تشاة والتقاطعات

 : ممرات االر فة2-3-2-8-2

الشكل . (ـ1,80) توفَت عروض لالرصفة كافية  ١ترورو الكرسي والدوراف ْتيث ال يقل عرض االرصفة  عن  -
(2-26) 

 .٬تب اف تكوف بعيدة عن اٟتوائط اٟتادة  البارزة للمباين وايضا عن اغطية الصرؼ  الصحي والتمديدات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االبعاد التي يحتاجها ذوي االحتياجات  الخا ة: (26-2)       شكل استخداـ اكثر من نوع للبالط(25-2)شكل 

 
  ىػ1426, 34ص ,وزراة الشئوف البلدية والقروية,االرصفة واٞتزر بالطرؽ والشوارعدليل تصميم :١تصدرا
 

 

 

                                                 
 33ص ,يزجغ سبثك ,دنٍم تصًٍى االرصفخ وانجشر ثبنطزق وانشىارع 

http://www.m3mare.com/up
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  : المنحذرات2-3-2-8-3

تعترب ا١تنحذرات من اىم العناصر اليت ٬تب توافرىا يف تصميم مسارات ا١تعوقُت حيث تسهل عليهم اٟتركة والتنقالت يف "
 (27-2)الشكل: "والبد اف يشمل ا١تنحذر عند تصميمو على العناصر التالية,مناطق التقاطعات واختالؼ ا١تناسيب 

 .وىي ا١تنطقة ا١تستوية من الرصيف يف اعلى ا١تنحذر :ا١تهبط -
 .ىي القطاع من الرصيف  ا١تمهدالذي ٭تيط با١تنحذر: منطقة الوصوؿ  -
 )عبارة عن ميل انتقارل بُت الطريق والرصيف حيث ٬تب تثبيت ا١تيل الطورل والعرضي عند اقل قيمة : ا١تنحذر -

 (28-2)الشكل (%10%-8يًتاوح  ميل ا١تنحذر من 
 .ا٩تفاض ّتانب الربدوة يسمح بتصريف ا١تياه: قناة التصريف -

 

 

 

 

 

مكونات منحذر البردورة :  (27-2)شكل 
 37ص,مرجع سابق,االرصفة واٞتزر بالطرؽ والشوارعدليل تصميم :١تصدر                                                  ا

 

 

 

 

  .
 

 

 

 
 

 الميل المسسموح بو للمنحذرات مقابل االرتفاع:  (28-2)شكل 
 40ص,مرجع سابق,االرصفة واٞتزر بالطرؽ والشوارعدليل تصميم :١تصدر                                                    ا

 

                                                 
 37ص .َفس انًزجغ انسبثك 
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 : تنسيق الموقع والتشجير 2-3-2-9
 جدة, واألشجار تظلل ا١تنازؿ وا١تشروعات  ا١تشي يف األشجار اٟتضرية أحد اٞتوانب ا٢تامة لتحسُت بيئةتصميمإف 

ا٢تواء ا١تدينة من  األشجار اٟتضرية ا١تستمرة ٖتميو. وا١تباين الدينية وا١تباين العامة, وتقلل اٟتاجة إذل تكييف ا٢تواء
الساخن, باإلضافة إذل ذلك فإف ا١تمرات ا١تظللة ٕتعل ا١تشي أكثر راحة وبالتارل أكثر فاعلية كبديل للقيادة خاصة 

, وباإلضافة إذل زيادة مستوى الراحة ( مًت واليت تكوف مساوية ١تسَتة ٜتس دقائق500األقل من )للرحالت القصَتة 
للبشر داخل ا١تباين ويف ا٠تارج فإف األشجار تقلل تدفق ا١تياه العاصفة من خالؿ امتصاصها باٞتذور, واألشجار أيضاً 

 ىذه الوظائف فإف ومن ضمنتزيل الكربوف وا١تلوثات من ا٢تواء, كما أف األشجار تبُت أيضاً أهنا تقلل التلوث السمعي, 
األشجار ٬تب أف تستخدـ لزيادة ا١تتعة اٞتمالية لشوارع جدة, وبا١تثل فإف ىناؾ فائدة نفسية للسماح للسكاف باالرتباط 

 األشجار اٟتضرية ا١تستمر ٯتكن أف تعمل كمحاور للحياة الربية وتوفر الغذاء والظل تصميمو. بالطبيعة على أساس يومي
وزراعة األشجار اٞتيدة بأعداد كبَتة ْتيث . للطيور والفراشات وتشجع على وجودىا حىت يف أكثر األحياء اٟتضرية تطوراً 

جدة ىي أحد الطرؽ اليت ٯتكن أف تفكر فيها البلدية على ا١تستوى  مدينة تساىم أيضاً يف التحضر وإمكانية ا١تعيشة يف 
.  العا١تي من خالؿ العمل ٤تلياً 

 :أسس التشجير داخل المدف:   أوال2-3-2-9-1

: مالئمة النباتات للظروؼ البيئية المحلية 2-3-2-9-1-1
تتأثر ا١تملكة العربية السعودية بعوامل مناخية متعددة عا١تية وإقليمية و٤تلية , وأ٫تها إتساع الصحاري الداخلية وإمتداد "

 درجة مئوية يف فصل الصيف , باإلضافة إذل اٞتفاؼ والعطش 45العروؽ الرملية , وإرتفاع درجات اٟترارة إذل أكثر من 
وقلة مياه األمطار والينابيع واآلبار, وإ٩تفاض الرطوبة إذل حد كبَت , وقلة خصوبة الًتبة وإرتفاع نسبة األمالح فيها 

.  "وإفتقارىا إذل ا١تادة العضوية باإلضافة إذل سرعة الرياح وما تثَته من غبار ٤تدثة العواصف الرملية

ونتيجة الدراسات والبحوث والتجارب اليت أجريت على أنواع النباتات احمللية وا١تدخلة إلختيار األنواع اليت تتالئم مع 
الظروؼ البيئية احمللية والقادرة على ٖتمل والتكيف مع البيئة الصحراوية اٞتافة , قد مت التوصل إذل العديد من أنواع 

وأصناؼ األشجار اليت تزرع ٖتت الظروؼ البيئية للمنطقة وتشمل األشجار احمللية واألشجار اليت مت إدخا٢تا منذ سنوات 
عديدة للمملكة وتأقلمت مع الظروؼ البيئية احمللية اليت تزرع فيها وخاصة من حيث التغَت يف درجات اٟترارة واٞتفاؼ 

ومنها الكافور , األكاسيا , الكازوارينا , ٩تيل البلح , الدـو , السدر , األثل , العرعر , الفيكس , السنط , . وا١تلوحة
 (.32,31, 30, 29)شكل . إخل.. اٞتميز

                                                 
 ىػ1422, 6ص , وزراة الشئوف البلدية والقروية, دليل زراعة النباتات المالئمة لمشاريع التشجير في المناطق البيئية المختلفة  



 

 

 

66 

 

 

 

 

شجر  (يمين)نخيل البلح  (يسار) 29-2شكل 
 الجميز

 

 

 

 

 نخيل  (يمين)التمر الهندي  (يسار) 30-2شكل 
 واشنطونيا

 

 

 

نبات  (يمين)نبات العرعر  (يسار) 31-2شكل 
 الجاؼ

 

 

 

 

 

  نخيل جوز الهند32-2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 ىػ1422, 7ص , وزراة الشئوف البلدية والقروية, دليل زراعة النباتات ا١تالئمة ١تشاريع التشجَت يف ا١تناطق البيئية ا١تختلفة : ا١تصدر
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 :موا فات األنواع الشجرية المالئمة للبيئة المحلية2-3-2-9-1-1
ينبغي معرفة الظروؼ البيئية للمنطقة ا١تراد زراعتها , وذلك إلختيار األنواع النباتية ا١تناسبة وا١تالئمة زراعتها ٖتت الظروؼ "

وعند إختيار ىذه األشجار سواء كانت . (للظل أو التجميل أو غَتىا)البيئية احمللية , واليت ٖتقق أيضاً الغرض من زراعتها
:  "من األنواع احمللية أو ا١تستوردة ا١تدخلة منذ سنوات إذل ا١تملكة فإنو يراعى أف تتوفر فيها الصفات التالية

األنواع ا١تعمرة اليت ٢تا مقدرة عالية على ٖتمل الظروؼ البيئية احمللية للمنطقة اليت تزرع فيها من حيث إرتفاع  -
.  وإ٩تفاض درجات اٟترارة واٞتفاؼ والرياح وا١تلوحة وغَتىا

.  مقاومة عالية لإلصابة باآلفات اٟتشرية وا١ترضية أو الديداف الثعبانية -
.  سريعة وكثيفة النمو وذات تفرع غزير -
.  ٣تموع جذري قوي متعمق وغَت منتشر أفقياً حىت ال يعوؽ ٪تو النباتات األخرى وال يؤثر على ا١تنشآت اجملاورة -
.  مع ا١تكاف الذي تزرع فيو والغرض من زراعتها تتناسب طبيعة ٪توىا وشكل تاجها وإرتفاعها  -
.  متوفرة ٤تلياً وٖتتاج إذل أقل عناية وتكاليف ٦تكنة خالؿ فًتة زراعتها و٪توىا -

: وظائف زراعة النباتات واستخداماتها 2-3-2-9-2
:  الوظيفة البيئية2-3-2-9-2-1

وعدـ وجودىا أو قلة أعدادىا يف أي منطقة يؤدي إذل خلل . أف للنباتات مسا٫تة كبَتة يف تنمية ا١تدف من النواحي البيئية
:  التوازف البيئي يف تلك ا١تنطقة وٯتكن تلخيص ىذا الدور يف النقاط التالية

تقليل التلوث , حيث تعمل النباتات على زيادة نسبة األكسجُت يف اٞتو من خالؿ عملية التمثيل الضوئي اليت  -
يقـو هبا النبات بإمتصاص غاز ثاين أكسيد الكربوف وىو من أىم مسببات التلوث وإطالؽ غاز األكسجُت 

.  وىذه العملية اليت ىي بداية للسلسلة الغذائية ٞتميع الكائنات اٟتية
تلطيف اٞتو عن طريق عملية النتح وٖتسُت ا١تناخ فوجود النباتات يف مكاف ما يؤدي إذل خفض درجة اٟترارة  -

.  وخاصة خالؿ فصل الصيف 
حيث تعًتض أوراؽ األشجار أشعة الشمس . ٗتفيف وىج أشعة الشمس وإنبهار األعُت من الضوء الشديد -

.  فتمتص جزء منها وتعكس البعض اآلخر من األشعة
 . ا١تسا٫تة يف إمتصاص األصوات وٗتفيف حدة الضوضاء وخاصة باألماكن ا١تزدٛتة يف ا١تدف وخالفة -
-  

:  (الهندسية)الوظيفة البنائية 2-3-2-9-2-2

                                                 
 2,1ص ,يزجغ سبثك ,دليل زراعة النباتات المالئمة لمشاريع التشجير في المناطق البيئية المختلفة 
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 زراعة ٣تموعة من نباتات األسيجة متقاربة من بعضها لتكوين "مثل.  بعض النباتات بوظيفة بعض ا١تنشآت البنائيةقـوت
أسوار نباتية تؤدي الغرض الذي تقـو بو األسوار البنائية وذلك لعزؿ اٟتديقة أو لتحديد وتقسيم مساحات معينة أو فصل 

باإلضافة إذل ٖتديد ا١تشايات والطرؽ يف اٟتديقة . أجزاء اٟتديقة عن بعضها البعض أو ٟتجب ا١تناظر غَت ا١ترغوب فيها
 (33-2) انظرشكل. "بزراعة نباتات األسيجة على جوانبها لتوجو الزائر بإٕتاه معُت

كما تستخدـ يف تكملة أجزاء أو فراغ يف وحدات من ا١تنازؿ وذلك لربط اٟتديقة با١تنزؿ أو لتعمل على تكوين إطار 
-2)شكل. باإلضافة إذل تغطية عيوب ا١تباين أو عمل تعديل و٫تي ألشكا٢تا وارتفاعاهتا. إلبراز ٣تسم أو منشأ بنائي معُت

34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
استخدامات االشجار الوظيفية والمعمارية كعنصر ربط بين الكتل وكغطاء للفراغ لتوفير الظل  (33-2)شكل

 1971القاىرة ,التشجَت ا١تعماري,٤تمد فتحي سادل.ـ,٤تمد ٚتاؿ.د:  ا١تصدر           

 

 

 

 

 

                                                 
 2ص , َفس انًزجغ انسبثك  
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استخداـ االشجار الضفاء المقياس االنساني على الفراغ ويظهر تدرج تطوير الفراغ باستخداـ االشجار   (34-2)شكل
 1971القاىرة ,التشجَت ا١تعماري,٤تمد فتحي سادل.ـ,٤تمد ٚتاؿ.د:  ا١تصدر

  :الوظيفة  التنسيقية والجمالية2-3-2-9-2-2

وتعمل . تشكل األشجار والنباتات األخرى العنصر األساسي ٞتماؿ ا١تدف وتنسيق ا١تواقع واٟتدائق العامة وا١تنتزىات"
وفيما يلي الدور التنسيقي . األشجار على إضافة عنصر الطبيعة واٞتماؿ على ا١تنشاءات وا١ترافق وتكسر حدهتا وصالبتها

 :  "واٞتمارل للمجموعات النباتية ا١تختلفة

:  األشجار- أ

  :وتشمل  نوعاف اشجار ٩تيل  واشجار زينة

  (1-2) اٞتدوؿ  :أشجار النخيل وأشباىها النوع االوؿ 

وتشمل ىذه اجملموعة أشجار ٩تيل البلح والزينة التابعة للعائلة النخيلية كما تشمل النباتات اليت تشابو النخيل يف أشكا٢تا 
.  (ذيل اٞتمل )إال أهنا ال تنتمي للعائلة النخيلية مثل السيكاس 

 (الشرقية والعربية  )وأشجار النخيل ىي ٣تموعة من النباتات اليت ٖتمل طابعها الشخصية االستوائية وشبو االستوائية 
:  و٘تثل الطبقة الراقية من األشجار وتستعمل يف العديد من األغراض التنسيقية اليت أ٫تها ما يلي 

.  ٕتميل الشوارع وا١تيادين  -

                                                 
 3ص ,َفس انًزجغ انسبثك 
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.  الزراعة يف اٟتدائق العامة والعامة ذات الصفة ا٠تاصة و اٟتدائق ا٠تاصة  -
 .الزراعة كمنظر أمامي للمباين , خاصة الرٝتية أو ذات الطابع الشرؽ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماذج  لبعض انواع أشجار النخيل: (1-2)جدوؿ 

 1971القاىرة ,التشجَت ا١تعماري,٤تمد فتحي سادل.ـ,٤تمد ٚتاؿ.د:ا١تصدر                                           

:  أشجار الزينة النوع الثاني 

 (2-2)اٞتدوؿ : كما يلي  ونذكر بعض منها تستخدـ أشجار الزينة يف العديد من األغراض التنسيقية 

.  اٟتصوؿ على الظل يف اٟتدائق والشوارع وا١تيادين مثل البوانسيانا واألكاسيا واللبخ والباركنسونيا  -
ٕتميل وتزيُت الطرؽ والشوارع ومنع دخوؿ ا١تلل إذل نفوس السائقُت وا١تشاة مثل الفيكس العادي وخف اٞتمل  -

.  والكافور والزيزفوف والنيم
التقليل من حوادث السيارات النإتة من إستعماؿ النور العارل وذلك بزراعتها يف وسط الطريق للفصل بُت  -

 .  اإلٕتاىُت مثل الفيكس العادي والفلفل العريض 
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 نماذج لبعض أشجار الزينة المرتفعة: (2-2 )جدوؿ

 1971القاىرة ,التشجَت ا١تعماري,٤تمد فتحي سادل.ـ,٤تمد ٚتاؿ.د:ا١تصدر

 

:  الشػػجيرات - ب

نباتات خشبية ذات سيقاف متفرعة من أسفل وفروعها ٥تضرة وقد يصل إرتفاعها عند ٘تاـ ٪توىا إذل أربعة أمتار , "وىي 
 اليت ٯتكن "وتزرع عادة يف اٟتدائق الصغَتة بداًل من األشجار وتستعمل الشجَتات يف العديد من األغراض التنسيقية

 (3-2)اٞتدوؿ: إ٬تازىا فيما يلي 

                                                 
 4ص , َفس انًزجغ انسبثك  
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الزراعة يف ٣تموعات شجَتية متقاربة مع بعضها لتكوف كتلة خضرية واحدة تستخدـ يف تصميم اٟتدائق  -
.  الطبيعية مثل ا٢تيبسكس والالنتانا 

.  الزراعة كنماذج فردية لكل منها صفاهتا ا١تميزة واحملددة واليت ٕتذب النظر إليها مثل ملكة الليل والورد  -
العمل كوسيلة ربط بُت األشجار والنباتات العشبية مثل الالنتانا وتزرع خلف أماكن األزىار لتوجد تدرجاً يف  -

 . االرتفاع بُت األشجار ا١ترتفعة خلفها والنباتات العشبية ا١تزىرة أمامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماذج  لبعض أنواع الشجيرات : (3-2)جدوؿ 

   1971القاىرة ,التشجَت ا١تعماري,٤تمد فتحي سادل.ـ,٤تمد ٚتاؿ.د:مصدر

:  األسيجة النباتية- ج

وىي عبارة عن أسوار نباتية طبيعية تتكوف من زراعة ٣تموعة من النباتات ّتوار بعضها يف صفوؼ منتظمة وتواذل بالقص 
وقد تكوف األسيجة من نباتات األشجار أو .  لتكوف ستاراً ٗتفي ما وراءهىاوالتشكيل وتتشابك فروعها عند إكتماؿ ٪تو

:  وتستخدـ نباتات األسيجة يف أغراض تنسيقية متعددة من أ٫تها. الشجَتات أو ا١تتسلقات القابلة للقص والتشكيل

.  ٖتديد اٟتديقة وٛتايتها لتظهر مستقلة بذاهتا ومعزولة عما ٬تاورىا -
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تقسيم أجزاء اٟتديقة الواسعة وفصل أجزائها عن بعضها البعض مثل فصل الطرز ا١تختلفة من اٟتدائق وٗتصيص  -
.  أماكن اٞتلوس واالسًتاحات هبا 

.  حجب ا١تناظر غَت ا١ترغوب فيها داخل اٟتديقة -
 سم على جانيب الطريق 50ٖتديد الطرؽ وا١تشايات باٟتديقة وذلك بزراعة سياج منخفض ال يتجاوز ارتفاعو  -

.  وحواؼ ا١تشايات مثل الديدونيا وذلك ليقود الزائر إذل إتاه معُت

:  المتسلقات والمدادات - د

نباتات ال تقوى سيقاهنا على النمو رأسياً ولذلك فهي إما تتسلق بطرؽ ٥تتلفة مثل احملاليق أو اإللتفاؼ أو "وىي 
ا١تمصات أو اٞتذور ا٢توائية أو األشواؾ أو أهنا تزحف على األرض , ويف كلتا اٟتالتُت تعمل أوراقها وأزىارىا على تغطية 

 وعموماً فإنو ٯتكن تلخيص األغراض التنسيقية "ا١تكاف وٕتميلو أو عزلو عن غَته أو حجب ا١تناظر غَت ا١ترغوبة عنو
:  للمتسلقات وا١تدادات فيما يلي 

.  (طربوش ا١تلك)وكلَت (٥تلب القط)ٕتميل ا١تداخل والبوابات مثل اٞتهنمية والورد البلدي ا١تتسلق والبيجونيا  -
ٕتميل األكشاؾ وتظليل الربجوالت والتكاعيب مثل الياٝتُت البلدي والورد البلدي ا١تتسلق والوستَتيا   -
.  ٕتميل وتظليل ا١تقاعد يف اٟتدائق مثل الياٝتُت زفر وشربفايد واألنتيجونن  -
  . (ايبوميا)وٕتميل األسوار الصناعية مثل اٞتهنمية والياٝتُت الزفر وست اٟتسن واٞتدراف لتغطية األسوار البنائية  -

: ضوابط التشجير داخل المدف:  ثانيا2-3-2-9-2

:  تشجير االر فة الجانبية في الشوارع2-3-2-9-2-1

نظراً لزيادة مشاكل ا١ترور وإرتفاع نسبة التلوث بدرجة كبَتة و١تا للنباتات من دور رئيسي كبَت لتخفيف ىذه األضرار فإنو "
من األفضل زراعة الشوارع بالنباتات مع األخذ بعُت اإلعتبار العالقة بُت شكل وطبيعة ٪تو النبات وموقعها يف 

.  "التنسيق

:  ما يلي  (على األرصفة)من أىم الضوابط العامة اليت ينبغي مراعاهتا عند إختيار وزراعة النباتات يف الشوارع العامة 

أف تكوف النباتات ا١تزروعة يف الشوارع من األنواع اليت تتحمل الظروؼ البيئية للمنطقة ومقاومة لإلصابة  -
. باألمراض واآلفات اٟتشرية وعوامل التلوث البيئي 

- 10 ـ وذلك يف الشوارع داخل ا١تدف أو القرى و8-5أف ال تقل ا١تسافة البينية بُت كل شجرة وأخرى عن  -
.   ـ يف الطرؽ السريعة والدائرية12

                                                 
 6ص ,  َفس انًزجغ انسبثك  

 10,9ص ,يزجغ سبثك ,دليل زراعة النباتات المالئمة لمشاريع التشجير في المناطق البيئية المختلفة 
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ومن األفضل أف ال يقل عرض . يتم زراعة الشوارع داخل ا١تدف وفقاً ١تا يراه ا١تختصُت وكل حالة على حدة -
وٗتتار األشجار القائمة ا١تنتظمة للتشجَت يف الشوارع مثل أشجار النخيل وبعض األنواع . ـ3الرصيف عن 

.  القابلة للقص مثل الفيكس العادي ْتيث تأخذ شكاًل منتظماً 
أف تتالءـ طبيعة ٪تو النباتات وحجمها مع نسبة حجم الشارع وطبيعتو ومع ظروؼ ا١توقع الذي تزرع فيو وما  -

٭تيط بو من منشآت ثابتة , ْتيث ال تكوف أفرع األشجار معرضة للتشابك مع األسالؾ وغَتىا ولذا ٗتتار 
ويف حالة الشوارع الكثَتة األسالؾ ٗتتار األشجار . األشجار القائمة أو ا٠تيمية ا١تنتشرة حسب ظروؼ الشارع 

.  اليت ٯتكن تقليمها وتشكيلها بسهولة 
يزرع كل شارع بنوع واحد من األشجار وذلك لسهولة إجراء عمليات الصيانة وإلبراز القيمة التنسيقية ويف حالة  -

الشوارع الطويلة ٯتكن زراعة أكثر من نوع واحد ويتبع نظاـ التبادؿ بُت شجرتُت من نوعُت ٥تتلفُت مع مراعاة 
.  التناسب بينهما من حيث اإلرتفاع واللوف والشكل واإلحتياجات البيئية 

وعلى مسافات  (آخذين يف اإلعتبار الًتبة وا١توقع ) 3ـ1.5 ×1.5× 1.5تزرع األشجار يف حفر ذات أبعاد  -
 أمتار حسب نوعها وطبيعة ٪توىا وقد ٖتتاج األشجار يف بداية عمرىا إذل دعامة أو 8 – 5تبعد عن بعضها 

.  شبكة حديد إلستقامة ساقها وٛتايتها 
٬تب األخذ يف اإلعتبار عند ٖتديد حجم حوض األشجار على األرصفة ضرورة ٗتصيص مسافة كافية ٟتركة  -

مرور ا١تشاة , وْتيث يكوف عرض الرصيف كايف لزراعة األشجار وحركة ا١تشاة واألخذ يف اإلعتبار طبيعية ٪تو 
( .  35-2شكل).النبات وتفرعو مستقباًل 

ضرورة مراعاة توزيع النباتات واللوحات الدعائية والتجارية على األرصفة ْتيث تكوف يف وضع يتالىف فيو  -
.  التداخل بينها 

 
يراعى أف تكوف األشجار ا١تزروعة على جانيب الطرؽ ذات ٪تو خضري ٤تدود وذلك حىت ال ٘تتد فروعها إذل  -

 (خف اٞتمل )ا١تباين اجملاورة أو ا١تارة يف الطرؽ ويفضل زراعة أشجار صغَتة مزىرة ٤تدودة النمو مثل البوىينيا 
.  وٕتنب زراعة األشجار يف األرصفة ا١تخصصة للمشاة يف الشوارع . أو التيكوما 

 
أما بالنسبة لعالقة التشجَت وأحواض األشجار ٔتسارات ا١تشاة ٬تب أف تبعد مناطق عبور ا١تشاة عن األحواض  -

 مًتاً وعن األحواض 40 مًتاً وعن األحواض ا١تزروعة هبا الشجَتات 60ا١تزروعة هبا أشجار ٔتسافة ال تقل عن 
 مسار ا١تشاة وال تعوقو رؤية مًتاً وذلك لكي يتمكن قائد السيارة من 20ا١تزروع هبا نباتات عشبية مزىرة 

 (36-2)شكل . حركتهم 
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  توضح منطقة زراعة االشجار بجانب حركة المشاة على الر يف35-2شكل 
 ْتث مبادئ عمارة البيئة يف ٖتديد تصميم طرؽ السيارات واماكن ا١تشاة يف النسيج العمراين,طالؿ اٟتمادي.د:ا١تصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يتمكن سائقي المركبات من روية عبور المشاةؿ االكتفاء بزراعة الشجيرات والتغطيات االرضية عند التقاطعات 36-2شكل 
 ْتث مبادئ عمارة البيئة يف ٖتديد تصميم طرؽ السيارات واماكن ا١تشاة يف النسيج العمراين,طالؿ اٟتمادي.د:ا١تصدر
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 تصزٌف

 األيطبر

 انًًشى يسبر انسٍبراد

 تصًٍى انطزٌك نهؼبيخ

انحد األدًَ نشواٌب انزؤٌخ ػُد 

 انتمبطؼبد
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:  الجزر الوسطية2-3-2-9-2-2
تعترب اٞتزر الوسطية إحدى الوسائل ا٢تامة لتجميل الشوارع وذلك بزراعتها باألشجار والشجَتات ويتوقف ذلك على 

عرض ىذه اٞتزر فإف كانت متسعة فيمكن زراعتها باألشجار والشجَتات ذات الظل واٞتماؿ مع هتذيبها بشكل جيد , 
أما إذا كانت اٞتزر ذات أطواؿ كبَتة . وإف كانت ضيقة فيفضل زراعتها بنوع من األسيجة النباتية ا١تزىرة والقابلة للتشكيل 

وعريضة فيمكن زراعتها بنوعُت من األشجار ذات اإلحتياجات ا١تائية ا١تتقاربة ليسهل صيانتها , ويفضل أف تكوف 
.  األشجار مزىرة إلضفاء اٞتماؿ للشوارع 

:  ومن أىم الضوابط العامة اليت ٬تب مراعاهتا عند إختيار وزراعة األشجار يف اٞتزر الوسطية ما يلي 

يفضل أف تكوف األشجار ا١تزروعة خاصة يف وسط اٞتزر ذات سيقاف مرتفعة وأف يكوف تفرعها عالياً ٔتا ال  -
مثل ٩تيل البلح و٩تيل الواشنطونيا  ( أمتار 4 – 3ال يقل طوؿ الساؽ عن  )يعوؽ حركة ا١تارة أو السيارات 

.  وأف يتناسب حجم األشجار مع عرض اٞتزيرة. والباركنسونيا والفيكس
عدـ زراعة األشجار الكبَتة اٟتجم يف تقاطع الطرؽ أو عند رأس اٞتزر يف الشوارع حىت ال تعوؽ مسار النظر " -

 مًت حوؿ مفارؽ الطرؽ بدوف زراعة أشجار أو نباتات كبَتة 8-5للسائقُت مع مالحظة ترؾ مسافة ال تقل عن 
.  (37-2)شكل . "وٯتكن زراعتها بالنباتات العشبية قليلة اإلرتفاع وا١تسطحات ا٠تضراء . اٟتجم 

يفضل زراعة اٞتزر الوسطية للفصل بُت اإلٕتاىُت بالفيكس العادي والفلفل العريض للتقليل من حوادث  -
.  السيارات النإتة من إستعماؿ النور العارل 

مراعاة توزيع النباتات واألماكن ا١تخصصة لوضع اللوحات الدعائية والتجارية من اٞتزر الوسطية وذلك لتاليف  -
.  التداخل بينها 

ـ كرصيف 1عمل بردورات متصلة يف اٞتزر كتحديد للنباتات ا١تزروعة بداخلها وترؾ مسافة ال يقل عرضها عن  -
 (.  38-2شكل  )جانيب 

-Uمراعاة عدـ زراعة األشجار بالقرب من الفتحات والسماح للدوراف إذل ا٠تلف على شكل حرؼ " -
TURN  سم وذلك للطرؽ اليت يتم إنشاؤىا 50باٞتزر الوسطى ويكتفى بزراعة األسيجة بارتفاع ال يزيد عن 

.  "وتتم إعادة النظر للطرؽ السابق إنشاؤىا وإزالة األشجار العائقة للرؤية
ـ من هناية فتحات اٞتزيرة وا٠تاصة بالدوراف إذل 20توضع اللوحات اإلعالنية والتجارية على مسافة ال تقل عن  -

ا٠تلف للطرؽ اليت يتم ٖتسينها ويتم نقل اللوحات اإلعالنية العائقة للرؤية للطرؽ القائمة حالياً واليت سبق 
.  إنشائها

 ـ حيث ٘تتاز عن األشجار األخرى 4يفضل زراعة النخيل يف اٞتزر الوسطية إذا كاف عرض اٞتزيرة ال يقل عن  -
و٬تدر . بأهنا تعطي ظاًل دوف أف تزاحم عناصر التشكيالت النباتية األخرى وبعد اكتماؿ ٪توىا ال تعيق الرؤية

                                                 
 12,11ص ,َفس انًزجغ سبثك  

 13ص ,َفس انًزجغ سبثك  

http://www.momra.gov.sa/Specs/guid0017.asp#ab2#ab2
http://www.momra.gov.sa/Specs/guid0017.asp#ab2#ab2
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اإلشارة ىنا إذل زراعة األنواع الرديئة احملصوؿ أو الذكور حيث أف ا٢تدؼ من زراعة النخيل ليس الثمار وإ٪تا 
.  الناحية اٞتمالية والتنسيقية للمواقع اليت يزرع هبا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عند نهايات الطرؽ   ( ـ 8-5حوالي ) يوضح طريقة ترؾ مسافات أماف بدوف زراعة  (37-2 )شكل 

 74ص,وزارة الشئوف البلدية والقروية,دليل تصميم االرصفة واٞتزر بالطرؽ والشوارع:ا١تصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح أفضلية الزراعة ببردورات متصلة في الجزر الوسطية ( 38-2 )شكل 

 75ص,وزارة الشئوف البلدية والقروية,دليل تصميم االرصفة واٞتزر بالطرؽ والشوارع:ا١تصدر
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 :  األشجار واحواض قواعد2-3-2-9-2-3

٬تب استخداـ قواعد األشجار يف ا١تناطق واألحياء التجارية اليت هبا نشاط مشاة مرتفع من أجل ٛتاية األشجار  -
 (39-2)شكل . وتقليل ٥تاطر السالمة

٬تب استخداـ قواعد األشجار يف ٚتيع أحواض األشجار احملاطة بالرصيف, ويف ا١تناطق اليت هبا مستويات أقل " -
 . "لنشاط ا١تشاة, ويسمح باستخداـ اٞترانيت ا١تتحلل أو الزلط بداًل من أكياس ٛتاية األشجار

أكياس اٟتماية اليت تسمح ْتماية األشجار ا١تتكاملة وإضاءة الزينة والًتكيبات الكهربية والطاقة ا١تساعدة  -
 . يتم التشجيع عليها (لألحداث ا٠تاصة واإلضاءة ا١توٝتية أو الصيانة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  امثلة على انواع قواعد األشجار39-2شكل 

 77ص,وزارة الشئوف البلدية والقروية,دليل تصميم االرصفة واٞتزر بالطرؽ والشوارع:ا١تصدر

 

                                                 
  43ص , يزجغ سبثك ,دنٍم تصًٍى انشىارع وانتصًٍى انؼًزاًَ 
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:   أماـ المحالت التجارية2-3-2-9-2-4
حيث أنو … ينبغي احملافظة على األشجار والنباتات ّتوار احملالت التجارية وذلك إلستمرارية ٚتاؿ وإخضرار ا١تدينة

باإلضافة إذل فوائد األشجار والنباتات اٞتمالية والتنسيقية ٢تا العديد من الفوائد الصحية والبيئية واليت ٖتتم علينا اإلىتماـ 
هبا والعمل ا١تتواصل من أجل ٛتايتها وإكثارىا فهي تلطف اٞتو وتنظم حرارتو وتزيد الرطوبة باألماكن اٞتافة وتقلل من 

.  نسبة التلوث يف البيئة

:  ومن أىم الضوابط العامة اليت ٬تب مراعاهتا عند إختيار وزراعة األشجار أماـ احملالت التجارية مايلي

.  ٕتنب زراعة األشجار عالية االرتفاع ْتيث ال ٖتجب رؤية لوحات احملالت اإلعالنية -
 .  "يفضل زراعة الشجَتات ٤تدودة اإلرتفاع وقليلة التفرعات اٞتانبية" -
اإلكثار من زراعة النباتات العشبية ا١تعمرة ْتيث تكسب األحواض ٚتااًل وال تشغل حيزاً كبَتاً من الرصيف مع  -

 (.  40-2شكل  )ٕتنب شغل كامل الرصيف بأحواض الزراعة ٦تا يعيق سَت ا١تشاة 
زراعة النباتات اليت ال ٖتتاج لعمليات تقليم مستمرة واليت ال يوجد فيها أشواؾ وحىت ال يكوف ذلك سبباً  -

.  إلزالتها يف ا١تستقبل
٤تاولة زراعة الشجَتات ا١تزىرة أو اليت تعطي أزىار على مدار العاـ وتكوف أزىارىا ٚتيلة وذات رائحة ذكية  -

.  لتجذب رواد احملالت وأصحاهبا 
ٕتنب زراعة األشجار متساقطة األوراؽ حىت ال يتسخ الرصيف بأوراقها أو ٙتارىا ا١تتساقطة أماـ احملالت  -

. التجارية
 .ضرورة توزيع النباتات واللوحات الدعائية والتجارية على األرصفة لتاليف التداخل بينها  -

 

 

 

 
 

 

ترؾ مسافة كافية لمرور المشاة  ييوضح الطريقة الصحيحة لزراعة النباتات أماـ المحالت التجارية حيث  ( 40-2 )شكل 
 78ص,وزارة الشئوف البلدية والقروية,دليل تصميم االرصفة واٞتزر بالطرؽ والشوارع:ا١تصدر

 

 

                                                 
 هــ14,1426ص ,ايبَخ جدح,وسارح انشئىٌ انجهدٌخ وانمزوٌخ, يؼبٌٍز وضىاثظ انتشجٍز داخم انًدٌ 

http://www.momra.gov.sa/Specs/guid0017.asp#ab4#ab4
http://www.momra.gov.sa/Specs/guid0017.asp#ab4#ab4
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 :  التجارب واألمثلة المشابهة حوؿ موضوع البحث2-4
ويشمل عرض الىم التجارب العا١تية اليت ظهرت كتطبيق لتلك االٕتاىات اٟتديثة للشوارع اليت ظهرت ١تعاٞتة ا١تشاكل 
النإتة عن ىيمنة استخداـ السيارات يف التنقالت وا٫تاؿ السَت على االقداـ على مستوى العمراف او مستوى االنساف 
صحيا واجتماعيا وىي عبارة عن ثالثة ٕتارب نتناوؿ كل منها  مع التحليل للعيوب وا١تميزات مث دراسة امكانية تطبيق 

 :تلك التجارب على أرض الواقع ومنطقة الدراسة وىي

  ٔتدينة لندفHome Zonesورش العمل  -
 ٕتربة العشر خطوات ٔتدينة كوبنهاجن -
 (RFAC)خطوات تطوير الشوارع الرئيسية للجمعية ا١تلكية للفنوف اٞتميلة  -
 (the Pennsylvania Avenue)ٕتربة شارع بنسلفانيا بواشنطن  -

 :وسيتم عرض كل من ىذه التجارب على حدى كما يلي

  :Home Zones بلندف  مناطق المنازؿورش عمل 2-4-1

نقص ,قرر بعض سكاف لندف ٖتويل شوارعهم اذل منطقة منزلية ١تنع وتقليل بعض ا١تشاكل يف ا١تنطقة مثل وجود الفئراف "
عدـ اماف السَت على االقداـ وعدـ مالئمة البيئة احمليطة للطريق ومن ىنا اقًتحت فكرة ٖتويل الطريق ,مساحات االنتظار 

اذل منطقة منزلية وبتقدًن ا١تشروع اصبح ا٢تدؼ الرئيسي ىو بناء اٞتا٘تع وال يزاؿ الناس مهتمُت بتطوير اماكن االنتظار 
 تضمنت كل من ىذه الورش "ولكن أعادو تعلم القيم ا١ترتبطة باٞتَتة والتنمية ا١تستدامة ايضا من خالؿ ورش عمل

 :٣تموعة من ا٠تطوات االتية

 :Workshop A:Envairoment Improvements ورشة العمل االولى تحسين البيئة 2-4-1-1

 :واحتوت الورشة على مواضيع مهمة وعناصر نذكرىا على النحو اآليت

 Character and Sense of placeشخصية المكاف  -

يعترب تعريف شخصية ا١تكاف بالتحديد ىي اساس الفهم لكيفية التعامل مع ا١تكاف وتطويره وكي نتجنب ما يسمى ْتل 
الكاتالوج او الطوؿ اٞتاىزة يتطلب ذلك ا١تزج بُت احًتاـ خصوصية وتاريخ ا١تكاف والرغبة يف تلبية االحتياجات ا١تعاصرة 

 .بابداع

                                                 
 .   .htm transportation      www.pps.org/Transportation/livable_ 
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 Simplicity of Designبساطة التصميم  -

 .تقليل فوضى الطريق هبدؼ بساطة التصميم وسهولة التعامل للسائقُت 

  Meeting Places أماكن لالجتماع -

تقليل العادات الغَت االجتماعية واٞترٯتة والسلوؾ ا١تنحرؼ بتشجيع التسهيالت وتوفَت اماكن لالجتماع وتصميم طرؽ 
 .بارصفة ذات عروض واسعة

 Defining Spaceتعريف الفراغ العمراني  -

اختيار االستخداـ الصحيح للمواد ا١تستعملة وتصميم الربدورات ْتيث تنبو السائقُت باهنم يف منطقة مشًتكة مع ا١تشاة 
 .واستخداـ التشجَت والنباتات سيكوف فعاال يف التاثَت على شخصية ا١تكاف 

  Ownership & Group Powerتفعيل دور الملكية وسلطة المجموعة  -

 مشاركة للمجتمع وسكاف ا١تنطقة يف التدخل واالىتماـ ٔتا سيحدث يف ا١تنطقة وايضا صيانة النباتات والتشجَت 

  Information and Communicationالمعلوماتية واتصاالت  -

توافر ا١تعلومات لدى مكاتب االستشارات البلدية عن التمويل ا١تتاح والتغيَتات احملتمل حدوثها وا١تزج بُت ىذه ا١تعلومات 
 .وا٠تربة وبُت متطلبات اجملتمع و رؤية واىداؼ اجملتمع

 Workshop B Consultion:ورشة العمل الثانية االستشارات والعمل مع االستشاري2-4-1-2
and working with council 

 Community Involvingتدخل المجتمع  -

يعتمد ٧تاح ا١تشروع على تدخل اجملتمع منذ البداية و مراحل ا١تشروع تعتمد على اعادة تعليم ا١تنتفعُت ١تفاىيم جديدة "
تعامل االستشاري مع كل طبقات ا١تنطقة من  (انفليلد)واف يدرؾ اجملتمع عن كيفية عمل ا١تشروع وتدويره ويف ٕتربة منطقة

 : هبدؼ "الفقراء والطبقات االجتماعية ا١تتنوعة

 .تطوير التدريب على ا١تسح العمراين -
 .عمل دورات تدريبية للتخطيط -

                                                 
   Sourcse .htm  Previous  transportation  _    www.pps.org/Transportation/livable 
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 .بناء االحساس با١تشاركة -

مع مراعاة استخداـ عدة موضوعات للمناقشة القناع عدة مستويات ٥تتلفة من اجملتمع فالبعض يفضل على سبيل ا١تثاؿ 
 .توفَت مناطق للعب االطفاؿ والبعض االخر يفضل ا٢تدوء والسكينة ولذلك اليفضل اجراء ا١تناقشات مع ىذا النوع

 Local Authorityتدخل السلطات المحلية  -

 ىو مسألة اجتماعية يف ا١تقاـ األوؿ فمن ا١تهم بناء (Home Zone)قد اليفهم مهندسي اٟتي التقليدين اف مشروع
 .٣تلس ادارة ا١تشروع مع السلطات احمللية ولكن النغفل اف االستشاري ىو صاحب التمويل 

 Disability Issuesتالفي العقبات  -

توقيع أماكن اٞتلوس وترؾ مساحات :من ا١تهم ادارة العقبات منذ بدايتها وىناؾ بعض االمور اليت ٬تب اف تراعي مثل 
للمعوقُت وذوي االحتياجات ا٠تاصة مع مراعاة تنوع االلواف لتحديد الرصف واالرضيات وتقليل فوضى العالمات ا٠تاصة 

 .بالطريق مع مراعاة وضع ارضيات ناعمة بقدر االمكاف 

 Overall Messageرسالة عامة  -

 :وكانت تتضمن االىداؼ التالية

 .االىتماـ ٔتعرفة النظاـ واختباره باستمرار -
 .امداد ا١تساعدات بعدة اشكاؿ -
 .ا١تثابرة لتحقيق االىداؼ -
 .االستمتاع ٔتا ٭تدث من تطوير -

:أماكن االنتظار :ورشة العمل الثالثة 2-4-1-3 Workshop C Parkking 

  :Parking Problemsمشاكل االنتظار  -

من ا١تداخل ا١تعروفة لتحديد مشاكل االنتظار ىي تقدًن حلوؿ ٦تاثلة مثل ادارة وٖتكم يف مناطق االنتظار و حضور 
اشخاص ٦تن خاضوا تلك التجربة وكاف لعدـ استيعاب ا١تساحات ا١تتوفرة لالنتظار مت استعماؿ االنتظار لغَت سكاف 
ا١تنطقة ولذلك ترتب عليو عدـ ٘تكن الزائروف من انتظار سياراهتم وايضا انتظار السيارات لفًتات طويلة جدا ٦تا ٞتأ 

 .البعض اذل انتظار السيارات يف اماكن خطرة

                                                 
   Sourcse .htm  Previous  transportation  _    www.pps.org/Transportation/livable 
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 parking Zoneمناطق االنتظار  -

 بدوف مشروع موازي لو اال وىو ادارة مناطق االنتظار فمن الضروري (Home Zone)من غَت احملتمل ٧تاح مشروع 
ومن احملبط عادة فشل التعاوف بُت السلطات .لنجاح اي مشروع تنفيذ اشًتاطات االنتظار بواسطة مراقبوف السلطة احمللية 

وايضا يعتمد ا١تشروع على الظروؼ والرغبات احمللية للسكاف . النو التوجد قواعد ثابتو .احمللية وا١تسئولُت عن ا١تشروع 
واخَتا ٬تب االخذ يف االعتبار تأثَت مناطق االنتظار اٞتديدة على ا١تناطق السكنية لتجنب جدوث مشاكل انتظار 

 .جديدة

 Improved Designتطوير التصميم  -

مع تزايد االىتماـ بًتسيخ مبادئ تطوير مناطق للمشاة بتزايد ايضا رغبة السكاف يف تقليل اماكن االنتظار وٯتكن للمشروع 
تقليل اماكن االنتظار عن طريق تقليل مرور السيارات من خالؿ ا١تنطاؽ السكنية ومن خالؿ التصميم االبداعي ٯتكن اف 

 .يقلل من اماكن االنتظار اكثر من االعتماد على مؤشر سعة االنتظار فقط

 Parties  Workshop D:Streetاقامة حفالت في الطريق: ورشة العمل الرابعة 2-4-1-4

 Benefits of Street Partiesفوائد حفالت الطريق  -

اف اٟتفالت اليت تقاـ يف الطريق تساعد اجملتمعات على التطور وتسمح للسكاف بالتعرؼ على اٞتَتاف و ٗتلق احساس 
 .وعالوة على ذلك تعطي انطباع للسكاف ٔتا سيكوف عليو  وضع الطريق بدوف مرور ارل بو.بروح اجملتمع

 Purpose of Event and target Andienceالهدؼ من الحفالت والجمهور المستهدؼ  -

أو يف مقابلة اٞتَتاف وعمل تقرير كامل عن , ٖتديد اىداؼ اٟتفالت ا١تقامة يف الطريق فمثال قد يكوف بقضاء وقت جيد
 (44-2)ا١تستفيذين من ا١تشروع ىل من سكاف ا١تنطقة فقط اـ من ا١تناطق احمليطة ايضا؟ شكل 

  The organizing Committeeاللجنة المنظمة -

يهدؼ وجود  اللجنة ا١تنظمة اذل توزيع ا١تهاـ ورفع الروح ا١تعنوية وٖتديد تاريخ ووقت ونوعية اٟتفالت وتقسيم ا١تهاـ 
 .مثل الطعاـ وا١توسيقى وااللعاب واالتصاؿ بالسلطات احمللية والتامُت

 informing Relevant Partnersاعالـ االطراؼ المعنية   -
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٬تب اعالـ السلطات احمللية وضماف ا١توافقة على اٟتفالت ا١تقامة وايضا شهادة اغالؽ الطريق ا١تؤقتو  وايضا اعالـ اوالً 
الشرطة احمللية ووحدة االطفاء وكل احملاؿ والشركات اليت ستتأثر باالحتفاؿ وتوزيع نشرة اعالمية عن ميعاد وتفاصيل اٟتفل 

 .واشًتاطات انتظار السيارات

 Funding the Eventتمويل االحتفاؿ   -

 .ٯتكن امداد االحتفاؿ بالطعاـ والشراب من خالؿ السكاف انفسهم 

 What to Provideالعنا ر التي يجب زيادتها  -

 .واليت تتمثل يف الطعاـ والشراب والًتفيو وا١تسابقات العامة ولعب االطفاؿ

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 امثلة لبعض االحتفاالت التي تقاـ بهدؼ زيادة تفاعل الطريق مع الحياة االجتماعية للمجتمع ضمن ورشة العمل  :44-2شكل 

 www.pps.org/Transportation/livabl    :    ا١تصدر
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 :WorkshopE:Play in the Street:اللعب في الطريق :   ورشة العمل الخامسة2-4-1-5

 Why Play Matters to childrenلماذا اللعب مهم بالنسبة لالطفاؿ ؟ -

ويلعب االطفاؿ من سن ,  االطفاؿ من اٟتوافز الشخصية ٢تم وسلوؾ ٦تتع وتلقائي ويعترب ايضا وسيلة لنمو االطفاؿ 
شكل  .ماقبل ا١تدرسة واذل سن ا١تراىقة وىم يوسعوف مداركهم االجتماعية والبدنية والعاطفية والذىنية بينما  ىم يلعبوف

2-45 

 Opportunities for playالفرص المتاحة للعب  -

يعترب من ا١تؤشرات القوية اىتماـ معظم األطفاؿ باللعب يف ا١تناطق ا١تفتوحة وقريبة من ا١تنزؿ وعلى الرغم من ذلك "
ويعمل ا١تتخصصوف على تطوير اللعب ودعم . فالعديد من اطفاؿ لندف يعيشوف يف منازؿ التوجد هبا فرص للعب

 ."وتشجيع فوائد اللعب خارج ا١تنزؿ كبديل صحي ٞتيل من االطفاؿ أصحاء

 Traffic Concernsاالىتماـ  بالمرور اآللي  -

يهتم االباء ْتجم وسرعة ا١ترور عندما يكرب الطفل بشكل كايف للعب خارج ا١تنزؿ ألف األطفاؿ بطبيعتهم مندفعوف 
ويفتقروف اذل اٟتكم الناضج على سرعة ومسافة ا١ترور العابر ويف معظم األحياف يغلب اندفاعهم يف اللعب على ا١تخاطر 

 .احمليطة

  Home zoneالمناطق المنزلية  -

مشروع ا١تناطق ا١تنزلية ٯتكن اف ٭تدث فرؽ حقيقي ّتعل الشوارع اكثر أماف للعب األطفاؿ ويلعب دور مهم يف اسًتداد 
 .مناطق للعب األطفاؿ
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 امثلة لبعض طرؽ لعب االطفاؿ على الطريق :45-2شكل 
 www.pps.org/Transportation/livabl    :ا١تصدر

 
 ::Traffic  WorkshopFالمرور :   ورشة العمل السادسة2-4-1-6

 Home Zone as traffic Calming المناطق المنزلية وتهدئة المرور  -

يعترب اسلوب هتدئة ا١ترور من االٕتاىات اٟتديثة ا١تتبعة حاليا ٞتعل الطرؽ اكثر اماف ويعترب السر يف االنتشار الواسع "
 ."لقبوؿ مشروع ا١تناطق ا١تنزلية بُت االستشارين ومهندسي الطرؽ ىو ٤تاوالت وبرامج هتدئة ا١ترور يف ا١تناطق السكنية

 Investment inHome Zone Fundingاالستثمار في مشروع المناطق المنزلية  -

يعترب اكثر تكلفة من ٕتارب هتدئة ا١ترور ولكن باعتبار اف ا١تملكة ا١تتحدة ىي اكثر الدوؿ "اف مشروع ا١تناطق ا١تنزلية 
ا١تعتمدة على السيارات يف التنقل وٖتمل ا١تركز الثاين قبل االخَت يف السَت على االقداـ وا١تركز السادس يف ركوب الدراجات 

 ."اصبح من الضروري يف االعتبار مشروعي ا١تناطق ا١تنزلية وهتدئة ا١ترور

 :Sources of Home Zone Funding مصادر تمويل مشروع المناطق المنزلية  2-4-1-7

 السلطات احمللية -
 الضرائب  -
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 اجرة انتظار السيارات -
 اٞتمعيات األىلية -

وٗتلص ٕتربة ورش العمل اذل تقسيم ٣تهود تطوير ا١تنطقة اذل ٣تموعة من ا٠تطوات ٗتضع كل منها اذل ٣تاؿ ٤تدد مثل 
ٖتسُت البيئة اليت هتدؼ اذل تعريف شخصية ا١تكاف وتقليل فوضى الطريق وتقليل العادات الغَت االجتماعية واٞترٯتة وتفعيل 
مشاركة اجملتمع وتوزيع االستشارات والعمل مع االستشاري هبدؼ بناء وتطوير التدريب على ا١تسح العمراين وعمل دورات 
تدريبية للتخطيط وبناء االحساس با١تشاركة وتقليل وترشيد اماكن االنتظار  واقامة حفالت يف الطريق وتشجيع اللعب يف 

الطريق واخَتا هتدئة ا١ترور ولكن مع فعالية ىذه ا١تنهجية يف التطبيق اال انو يعيبها التكلفة ا١ترتفعة وطوؿ وقت التنفيذ 
وتداخل االطراؼ ا١تعنية با١توضوع ٦تا ٬تعل من الصعب تاليف تضارب ا١تصاحل والذي يعوؽ التنفيذ كما يعيبها ايضا تعقيد 

العمليات ا٠تاصة بكل ورشة عمل اليت تعتمد بشكل اساسي على ا١تشاركة اجملتمعية واليت التوجد يف ٣تتمعنا احمللي 
 .وبالتارل ستواجو صعوبة يف التنفيذ يف منطقة الدراسة

 :Copenhagens Programs 10- stepتجربة العشر خطوات في كوبنهاجن 2-4-2

تعترب مدينة كوبنهاجن من أىم ا١تدف اليت هتتم با١تشاة وٖتدتث ٣تلة مًتوبوليس عن ىذه ا١تدينة وتطور مسارات ا١تشاة هبا 
واىتمامها بالشوارع التارٮتية وطابع الطرؽ وشبكة الطرؽ ٔتستوياهتا بدء من مسارات ا١تشاة اذل الطرؽ اآللية للحركة 

 10وأسس ا١تخططوف , عاـ مضت منذ ٖتويل  الطريق التقليدي الرئيسي يف ا١تدينة اذل مسار مشاة 40خالؿ "و
خطوات لتحويل الطرؽ اذل مسارات مشاة وٖتسُت الطابع العاـ للطريق وٗتفيف اٟتركة اآللية وٖتويل الطريق اذل مكاف ٦تتع 

 : وفيما يلي تلخيص لتلك ا٠تطوات العشرة"وصدييق للمشاة

 Convert Street Into Peddestrianتحويل الطريق الى مسار مشاة 2-4-2-1

ـ ومع ٧تاح التجربة ٘تت اضافة بعض ا١تسارات 1962مت ٖتويل الطريق التقليدي الرئيسي يف ا١تدينة اذل مسار مشاة عاـ
للمشاة فقط وربط ىذه الطرؽ بطرؽ اخرى يوجد  هبا حـر ١تسارات ا١تشاة والدراجات مع السماح للسيارات باٟتركة مع 

 .السرعات القليلة

 Reduse Traffic and Parking Graduallyتقليل المرور واماكن االنتظار تدريجيا 2-4-2-2

للحفاظ على استقرار حجم ا١ترور قررت ا١تدينة تقليل عدد السيارات يف وسط ا١تدينة بتوفَت مساحات االنتظار خارج 
 . مساحة انتظار600ـ وفرت ا١تدينة 1996 اذل 1986 كل عاـ واصبح من عاـ 3-2وسط ا١تدينة بنسبة 

 Turn Parking Lots Into Public Squaresتحويل اماكن االنتظار الى ميادين عامة 2-4-2-3
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 من منطلق زيادة مسارات ا١تشاة يتم ٖتويل اماكن االنتظار داخل وسط ا١تدينة الِت ميادين وفراغات عمرانية عامة 

 Keep Scale Dense and Lowاالبقاء على مقياس المكاف كثيف ومنخفض 2-4-2-4

االبقاء على ا١تقياس كثيف ومنخفض بعمل فراغات تسمح للمشاة با١ترور داخلها وٕتعل وسط ا١تدينة اكثر اعتداال واقل 
 .تعرضا للرياح عن باقي ا١تدينة

 Honor the Human Scaleتعظيم المقياس االنساني 2-4-2-5

اف ا١تقياس ا١تعتدؿ للمدينة وشبكة الشوارع ٬تعل ا١تشي ٕتربة ٦تتعة فالشوارع التارٮتية با٨تناءاهتا وا١تظالت والبوابات هتيئ 
 .ا١تشاة المكانية اٞتلوس والوقوؼ ْترية

 Populate the Coreتعميم الهدؼ 2-4-2-6

 مواطن حاليا يف وسط ا١تدينة وقد ٗتلصوا من اعتمادىم على السيارات ويف ا١تساء تعطى اضاءة 6800يقطن حوارل 
 .نوافذىم ا٠تاصة احساسا باالماف لدى الزائرين

 Encourage Student liningمرور الطالب 2-4-2-7

اف الطالب الذين يستخدموف الدراجات اليشكلوف زيادة يف ا١ترور وعلى العكس اف حركتهم ليال وهنارا تعطي للمدينة 
 .هبجة ونشاط

 Adapt the Cityscape to Changing Seasonsتطوير فرش المدينة حسب المواسم السنوية 2-4-2-8

 اف الساحات ا٠تارجية وا١تيادين العامة وفنانوف الطريق ٬تذبوف اآلؼ الزوار يف الصيف وايضا ساحات التزحلق على اٞتليد 
 .ومقاعد اٞتلوس الدافئة ووحدات التدفئة يف جنبات الطريق ٕتعل الشتاء يف وسط ا١تدينة ٦تتع

 Make Bicycles Available تسهيل توافر الدراجات 2-4-2-9

ـ والذي يسمح الي شخص باقًتاض دراجة من مواقف 1995اف اجمللس احمللي للمدينة قد فعل نظاـ الدراجات عاـ 
الدراجات ا١توجودة حوؿ ا١تدينة يف مقابل بعض العمالت الصغَتة وعند االنتهاء من ركوهبا يتم ركنها يف مواقف للدراجات 

 (46-2)شكل .موجودة حوؿ وسط ا١تدينة ويرد ٙتن االستعارة 
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 امثلة لبعض النماذج التي تم تطبيق تجربة العشر خطوات عليها بشارع كابري :46-2شكل 

   WWW. newurbanism.org    :ا١تصدر

وتتلخص ٕتربة العشر خطوات اذل اف ٖتويل طريق اذل شارع للمشاة يتم عن طريق ٖتويل الطريق اذل مسار مشاة مث تقليل 
ا١ترور واماكن االنتظار تدر٬تيا مت ٖتويل اماكن االنتظار اذل ميادين عامة مث االبقاء على مقياس ا١تكاف كثيف ومنخفض 

وتعظيم ا١تقياس االنساين مت تطوير فرش ا١تدينة حسب ا١تواسم السنوية وكذلك تعميم الدراجات كوسيلة رئيسية 
للمواصالت واخَتا تسهيل توافر الدراجات وقد ادى تنفيذ تلك ا١تنهجية اذل ٖتويل بعض شوارع كوبنهاجن اذل مسارات 

للمشاة ٦تتعة وٚتيلة ولكن الٯتكن تطبيق تلك ا١تنهجية بكل خطواهتا على منطقة الدراسة حيث االعتماد على شارع 
االمَت سلطاف من حيث اٟتركة االلية يأيت من اال٫تية التخطيطية للشارع بصفتو ٤تور وشرياف رئيسي يربط مشاؿ منطقة 

 . جدة ّتنوهبا لذلك لن يتم االعتماد عليها يف تطبيقها على منطقة الدراسة

 

  خطوات تطوير تصميم وتنسيق الشارع الرئيسي للجمعية الملكية للفنوف 2-4-3
 :Improving Design in High Street (Bridgnorth&Brixton)الجميلة  

ا١تيادين العامة يف ا١تدينة ٥تصصة فقط للمقابالت والتسوؽ واألنشطة اٟتضرية واليت "عرب العديد من القروف مت اعتبار اف 
تتلخص يف ا١تقابلة واالختالط ولكن اآلف الٯتكن اف تعترب تلك العناصر السابقة ٘تثل وظيفة ا١تيادين العامة يف ا١تدينة 
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فالتغَتات كثَتة جدا والٯتكن مالحقتها ولذلك فهي تواجو العديد من التحديات ١تواكبة التغيَتات وايضا عليها اف تتحلى 
 ."با١ترونة الكافية لتتواكب مع تلك ا١تتغَتات والتحديات اٞتديدة للحياة اٟتضرية اٟتديثة

 منهجية للتعامل مع الشوارع الرئيسية هبدؼ بناء بيئة عمرانية (RFAC)وبناء عليو طرحت اٞتمعية ا١تلكية للفنوف اٞتميلة 
 :أفضل يف ظل التغَتات اٟتديثة للتطور العمراين واٟتضري يف ا١تدينة وكانت تتلخص يف االيت

 : تحليالت مستوى جودة الطريق 2-4-3-1

 .للشارع الرئيسي وٖتليل الطابع العاـ للشارع Convenience وكانت عن طريق ٖتليل 

 :خطوات تطوير الشارع الرئيسي2-4-3-2

تأكيد اماكن االنتظار وتصميم مبهج ١تداخل اماكن االنتظار وتطوير الشوارع اٞتانبية ا١تؤدية اذل الشارع "وكانت عن طريق 
الرئيسي وتصميم مبهج وواضح لعالمات ا١تشاة وازالة ٚتيع ا١تلصقات عن اٟتوائط يف الشارع الرئيسي وازالة القمامة 

وا١تخلفات من الشارع والتوزيع اٞتيد لسالت القمامة وهتدئة اٟتركة اآللية عن طريق تصميم جيد لالرصفة واماكن عبور 
ا١تشاة واستخداـ مواد أرضيات جيدة ومعربة عن طابع الشارع وتقليل فرش الشارع الغَت مرغوب بو والتوزيع اٞتيد لعناصر 

فرش الشارع وتطوير واجهات احملالت وتقليل تشويش واجهات احملالت وتصميم جيد لوضع العالمات االعالنية على 
احملالت وتطوير التصميم الداخلي لواجهات ا١تباين وا٬تاد فراغات عمرانية جديدة وزراعة اشجار واالىتماـ بالتشجَت 

وا٬تاد االلواف الطبيعية يف التشجَت حسب ا١تواسم وفصوؿ السنة وتشجيع حركة البيع واألكشاؾ وتنويع األنشطة داخل 
الفراغات العمرانية وتوليد انشطة جديدة داخل الفراغات العمرانية وتأكيد العالمات ا١تميزة للشارع وتصميم أرضيات 

 ."خاصة للفراغات العمرانية وتوزيع جيد لالضاءة الليلية وتوزيع القطع الفنية واالعماؿ الفنية يف الشارع

حيث اهنا تتناسب مع منطقة الدراسة  (شارع االمَت سلطاف)و٘تتاز ىذه التجربة باهنا تصلح للتطبيق على حالة الدراسة 
من حيث درجة الطريق وا١تشاكل ا١توجودة بداخلو و ايضا مع نفس القيود اليت تواجو اٟتل وكذلك سهولة التطبيق يف 

 .الشوارع ذات كثافة مرورية عالية كما يف حالة الدراسة
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 Improving Design in High Street (Bridgnorth&Brixton)Colin j davis an RFAC guide sponsored.byDepartment of the 
Environment land securities1997Architecural Press  

 



 

 

 

91 

 :(the Pennsylvania Avenue)تجربة شارع بنسلفانيا بواشنطن 2-4-4

 ,ا١تتحدة الواليات يفالكابيتوؿ البيت األبيض و, يقع بُت يف واشنطن العاصمة أفينيو شارع بنسلفانيا
 وا١تواكب ا١تسَتات مواقع, ويعترب الشارع مسرح اٟتفالت و "يف أمَتكاالشارع الرئيسي " ويسمى  (,47-2)شكل
كم تقريبا والىتماـ اٟتكومة هبذا الشارع انشأ الكونغرس االمريكي شركة لتطوير الشارع 10ويبلغ طوؿ الشارع  .,الرٝتية

(PADC) كم وتوسعة 2لتأىيل وٗتطيط جزء من الشارع الواقع  بُت البيت األبيض والكابيتوؿ بطوؿ ـ 1973 عاـ
عناصر اإلضاءة  وزراعة األشجارعلى طوؿ الشارع األماكن العامة وإنشاء ساحات وتوسيع األرصفة وإضافة ا١تقاعد و

 (.50-2)شكل, (49-2)شكل, (48-2)شكل. ئية وهتيئتها ٟتركة ا١تشاة والدراجات ا٢تواوترميم ا١تباين األثرية والتارٮتية
 :"أىداؼ أساسية من ٗتطيط الشارع ونذكر بعضها على النحو االيت"وكانت ىناؾ  ايضا 

 .بيض والكابيتوؿ وجعلو الشارع الشعيب للمواطنُتألتعزيز االرتباط ا١تادي والرمزي بُت البيت ا -
 .ٖتويل الشارع اذل مكاف ٦تتع وجذاب للسكاف والزوار ومريح للتنزه واالسًتاحة والتسوؽ -
 .جعلو اٞتسر الرابط ٟتركة وعبور ا١تشاة بُت جنوب ومشاؿ وسط ا١تدينة -
 .توفَت نشاطات ثقافية وٕتارية على طوؿ الشارع وتعزيز القاعدة االقتصادية وتوفَت فرص األعماؿ -
  .تأىيل واٟتفاظ على ا١تباين األثرية والتارٮتية على طوؿ الشارع -

 

 

 

 

 

 

 المسقط األفقي لشارع بنسليفينا أفينيو (47-2)شكل

 www.wekipidia.pennsylvania plan:                          ا١تصدر

 

                                                 
    Development corporation   The Pennsylvania Avenue plan 1974, Pennsylvania Avenue 

Washington,p3,October,1974 
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 المسقط األفقي لشارع بنسليفينا أفينيو بعد التطوير بعنا ر عمارة البيئة (48-2)شكل

 The Pennsylvania Avenue plan 1974 :ا١تصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 القطاع العرضي لشارع بنسليفينا أفينيو بعد التطوير بعنا ر عمارة البيئة (49-2)شكل

 The Pennsylvania Avenue plan 1974 :              ا١تصدر
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 منظور لممرات المشاة لشارع بنسلفانيا أفينيو بعد التطوير بعنا ر عمارة البيئة (50-2)شكل

 The Pennsylvania Avenue plan 1974 :               ا١تصدر

 

حيث اف ا١تعاٞتات التصميمية بسيطة  (شارع االمَت سلطاف)و٘تتاز ىذه التجربة باهنا تصلح للتطبيق على حالة الدراسة 
ولكنها فعالة وجيدة وأىتمت ْتركة ا١تشاة بتوفَت األرصفة وأثاث الشارع من مقاعد وعناصر إضاءة وتشجَت كما تتناسب 

 .  مع منطقة الدراسة من حيث الدمج بُت حركة ا١تشاة والسيارات بتوازف 
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 الدراسةالميدانية لمنطقة الدراسة: الفصل الثالث
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 : مقدمة 3-1
 مشاكلها يسلط ىذا الفصل الضوء على مدينة جدة من حيث موقعها وأ٫تيتها وشبكة الطرؽ ا١تواصالت واىم     

. اىداؼ وسياسات التنمية ا١تستقبلية ١تدينة جدة و

اٟتالة الدراسية ا١تيدانية  ا١تنهج ا١تيداين يف التحقق من فرضية البحث  باستخداـ طريقتُت االوذل بواسطة  سنعرضكما 

 بعمل رفع ميداين للمشاكل العمرانية يف الشارع  شارع االمَت سلطاف ١تعرفة الوضع اٟتارل لعناصر عمارة الشارعيفللبحث 

 Street)ا١توجودة  وا٬تاد اٟتلوؿ وا١تقًتحات العمرانية ٢تا باستخداـ مبادئ ومعايَت عمارة البيئة لتصيم الشوارع 

Scape)  ايضا  مع مقارنة بُت وحدات وعناصر الشارع ا١توجودة ومقارنتها با١تعايَت العا١تية. 

والطريقة الثانية  باستعماؿ استمارة استبياف تطرح ٣تموعة من االسئلة  البحثية االساسية يتم توزيعها على فئتُت من 

ومن مث يتم تقييم نتائج  (اجملتمع )والفئة االخرى ا١تنتفعُت  (٥تططي الطرؽ ومصممي العمراف)العينات فئة متخذي القرار

  . العينات اجملمعة من كل ٣تموعة مستهدفة للوصوؿ اذل النتائج ا١تقًتحة يف الفصل الرابع

:  مدينة جدة3-2
  : ا١توقع اٞتغرايف3-2-1

تعترب ٤تافظة جدة ضمن ٤تافظات  منطقة مكة ا١تكرمة على الساحل  الغريب من ا١تملكة العربية السعودية على سهل 

.  كلم35كلم وبعرض متوسط 240هتامة ا١تنبسط بُت ساحل البحر األٛتر وجباؿ السروات بطوؿ 

 ٤تافظة جدة ٭تدىا من الشماؿ ٤تافظة رابغ واليت تضم بُت جنباهتا مدينة ا١تلك عبداهلل اإلقتصادية وجامعة ا١تلك "و٭تد

ومن اٞتنوب الشرقي مدينة مكة ومن الشرؽ ٤تافظات خليص والكامل واٞتمـو و٭تدىا من جهة .عبداهلل يف قرية ثوؿ 

-3) الشكل  ."من إٚتارل مسطح منطقة مكة ا١تكرمة % 3.3 ٘تثل 2كلم4977الغرب البحر األٛتر وذلك ٔتساحة 

1 ) 

 

 

                                                 
 هــ1427, 2ص , وسارح انشئىٌ انجهدٌخ وانمزوٌخ,ايبَخ يحبفظخ جدح, انًزحهخ انتًهٍدٌخ,يشزوع تطىٌز وسظ يدٌُخ جدح  
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الموقع الجغرافي لمدينة جدة  (1-3)شكل 
امانة ٤تافظة جة ,تطوير وسط مدينة جدة,١تصدر           ا

 :  أىمية مدينة جدة3-2-2
 تعد مدينة جدة ثاين أكرب ا١تدف يف ا١تملكة العربية السعودية والعاصمة التجارية ٢تا كوهنا تقع على الساحل الغريب وٖتتوى 

على أكرب ا١توانئ ٢تا على البحر األٛتر وىو ميناء جدة اإلسالمي ٦تا أتاح ٢تا أف تصبح بوابة للحرمُت الشريفُت وىدفاً 
للمحافظة للتجار وا١تستثمرين منذ القدـ ومع زيادة أ٫تية ىذه ا١تدينة على ٥تتلف األصعدة ازداد تبعاً لذلك النمو السكاين 
فتضاعفت مساحتها العمرانية عدة مرات خالؿ العقدين ا١تاضيُت ٦تا دعم النمو يف ٥تتلف األنشطة اإلقتصادية 

. واإلجتماعية والعمرانية ٦تا جعلها قطب جذب للسكاف من داخل ا١تملكة وخارجها 
كل ذلك وأكثر جعل من مدينة جدة تأخذ جانباً  كبَتاً من اإلىتماـ من جانب ا١تسئولُت لتطويرىا واإلىتماـ هبا 

 والذي من خاللو  , النمو الكبَت يف ميزانية األمانة لتتجاوز ا١تليار لاير"ويتضح ذلك جلياً  من خالؿوبسكاهنا وزوارىا 
واكب اٟتاجة يف تطور ا٠تدمات البلدية لألحياء لتحويلها من أحياء مهجورة ألحياء مأىولة ٦تا دعم النمو العمراين  يف 

 ."ا١تدينة ليصبح ىذا اجملاؿ أحد أكرب ا١تناشط اإلقتصادية يف ا١تدينة

:  نشأة مدينة جدة والتطور العمراني للمدينة واتجاىات النمو فيها3-2-3
فقد كانت مكة ا١تكرمة ٘تثل مركزاً للتجارة بُت .  تعود نشأة مدينة جدة إذل ازدىار التجارة يف مكة ا١تكرمة قبل اإلسالـ 

و بإزدىار التجارة يف مكة ا١تكرمة كاف ال بد من وجود ميناء على ساحل البحر األٛتر ٠تدمة اإلتصاالت .اليمن والشاـ 

.   كلم عن مكة ا١تكرمة 80وقد كاف ىذا ا١تيناء واقعاً يف مدينة جدة اليت كانت تبعد فقط . ا١تطلوبة لتلك التجارة 

                                                 
 6ص ,َفس انًزجغ انسبثك  
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حيث برز بُت تشكيلها أماكن اتصاؿ ا١تدينة ٔتا .   بدأالتشكيل العمراين للمدينة يتأثر بشدة بالعوامل البيئية واإلقتصادية 

إتاه ا١تدينة ا١تنورة والشرقية بإتاه مكة ا١تكرمة واٞتنوبية بإتاه اٟتجاز واليمن إضافةً   )حو٢تا من خالؿ البوابات الشمالية 

إذل اإلتصاؿ ا٠تارجي مع العادل من جهة البحر وقد أثرت ىذه احملاور على اإلمتداد والتشكيل العمراين خارج أسوار ا١تدينة 

ىػ حُت أخذ اإلمتداد العمراين احملور الشمارل بإتاه ا١تدينة ا١تنورة والشرقي بإتاه مكة 1367حىت بعد إزالة األسوار يف عاـ 

. واٞتنويب بإتاه اٟتجاز واليمن 

أخذت مدينة جدة تنمو خارج األسوار يف شكل نصف دائري حوؿ ا١تدينة األـ فجاءت البغدادية مشااًل والنزلة اليامانية "

وانتشر العمراف حوؿ آبار مياه الوزيرية مثل السبيل ويف أماكن ٕتارة ا١تاشية واألغناـ مثل الكندرة , وارتبط بعض . جنوباً 

سكاف ا١تناطق األخرى مثل الصحيفة وا٢تنداوية من حيث التعامل مع ا١تدينة األـ , مع أهنم كانوا يقيموف خارجها , حيث 

. "فضلوا سكن الرب واعتمد بعضهم على صيد البحر مثل سكاف حي الرويس

: مشاكلها واستراتيجياتشبكة الطرؽ الحالية 3-2-4

جدة القدًن ا١تزوج ٔتسارين لكل إتاه – تتصل مدينة جدة على ا١تستوى االقليمي ٔتكة ا١تكرمة من خالؿ طريق مكة "
وتتصل با١تدينة ا١تنورة من خالؿ ,مكة السريع باربعة مسارات يف كل إتاه ٦تا يعٍت طاقة استيعابية علية - وطريق جدة,

وتتمثل شبكة الطرؽ اٟتالية حملافظة جدة يف طرؽ  ," مسارات لكل إتاهثا١تدينة ا١تنورة ا١تزدوج بثال- طريق جدة
و٤تاور عرضية مثل طريق ,والكورنيش,وا١تلك,االمَت سلطاف ,االمَت متعب ,و٤تاور طولية مثل طريق اٟترمُت ,اقليمية 
. حراء,صاري ,شارع فلسطُت ,ورل العهد ,الفالح 

من ٚتيع الرحالت بالسيارات ا٠تاصة او % 93يعتمد السكاف على السيارات ا٠تاصة يف التنقالت وتقدر النسبة ٔتقدار 
 .سيارات االجرة

 :احجاـ الحركة المرورية3-2-4-1

يتضح اف اعلى حجم مروري كاف من  ",من خالؿ ٖتليل متوسط االحجاـ ا١ترورية اليومي يف الشوارع الرئيسية ّتدة 
يـو يف االٕتاه ا١تتجو اذل \ مركبة 71645يـو موزعة اذل \ مركبة146288نصيب طريق ا١تدينة ا١تنورة حيث بلغ حواؿ 

ما بتحليل متوسط االحجاـ ا١ترورية ليـو ٪تطي خالؿ ساعة الذروة عند بعض التقاطعات تبُت اف اعلى . ا١تنطقة ا١تركزية 

                                                 
 54,4ص ,َفس انًزجغ انسبثك 

  29ص , يزجغ سبثك, يشزوع تطىٌز وسظ جدح
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يـو من الساعة العاشرة اذل اٟتادية عشر \مركبة9888حجم مروري كاف عند تقاطع شارع فلسطُت مع طريق ا١تدينة وبلغ 
 ( 3-3)شكل . "صباحا

 :اىم المشاكل التي تعاني منها شبكة الطرؽ الحالية في مدينة جدة3-2-4-2

حيث تكثر ,يوجد تدين يف مستوى ا٠تدمة بشكل عاـ عند التقاطعات خاصة الطرؽ الشريانية والثانوية  -
 .التقاطعات على ىذه االنواع من الطرؽ وتشابكها وتتعدد نوعيتها

ينتج عنو ا٩تفاض ,٦تا يسبب الوقوؼ العشوائي على جوانب الطرؽ , عدـ وجود مواقف كافية على الطرؽ -
 .مستوى ا٠تدمة وقلة الطاقة االستيعابية للطرؽ

وا٩تفاض مسا٫تة النقل العاـ ضمن وسائل النقل اٟتالية حيث ,عدـ وجود ٥تطط شامل للنقل ١تدينة جدة " -
من اٚتارل الرحالت يف حنب يستحوذ مستخدمو السيارات ا٠تاصة % 0.1يبلغ نصيب النقل اٞتماعي حواؿ 

 ."من اٚتارل الرحالت%89واالجرة على النصيب االكرب بنسبة تبلغ حوارل 
ارتفاع نسبة تلوث ا٢تواء والضوضاء نتيجة االعتماد بشكل اساسي على السيارات اليت تعمل بالبنزين يف التنقل  -

 . ديسبل90 – 85وقد اتضح اف معدؿ الضوضاء يًتاو من 

 

                                                 
 8,9ص ,1427,امانة محاظة جدة,الجزء الثالث,المرحلة التمهيدية ,التنمية المستقبلية لمدينة جدة  

 
 42ص ,مرجع سابق ,التنمية المستقبلية لمدينة جدة  
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 احجاـ الحركة على شبكة الطرؽ بمدينة جدة ويتضح شارع االمير سلطاف بالوف االخضرذات كثافة متوسطة:(3-3)شكل  

 امانة ٤تافظة جدة,اٞتزء الثالث,ا١ترحلة التمهيدية,التنمية ا١تستقبلية ١تدينة جدة: ا١تصدر
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 : استراتيجيات شبكة الطرؽ والنقل والمرور3-2-4-3

 .ٖتقيق التدرج ا٢ترمي لشبكة الطرؽ -
 .عمل ٤تطات مركزية ٞتميع وسائل النقل -
 .تشيجع انظمة النقل اٞتديدة بالقطار يف حالة جدواىا لتلبية كافة متطلبات ا١تستخدمُت بكفاءة -
 .دراسة امكانية توفَت انظمة نقل اخرى -
االىتماـ ْتركة ا١تشاة واعطاء اولوية للمشاة يف الشوارع احمللية والتجارية مع حل مشكلة تداخلها مع حركة "  -

 ."ا١تركبات واعداد تنظيمات جديدة للطرؽ مع اٟتد من استخداـ السيارات ا٠تاصة يف بعض ا١تناطق ا١تركزية
 .مراجعة متطلبات مواقف السيارات وتشجيع ا١تشي وركوب الدراجات -

 :من اىم اىداؼ وسياسات التنمية المستقبلية لمدينة جدة 3-2-5

جعل مدينة جدة اكثر استدامة وذلك بتوفَت ا١تنظومة العمرانية واٗتاذ االجراءات اليت ٖتقق االستخداـ االفضل " -
 :"للموارد وٖتسُت البيئة من خالؿ ا١تعايَت االتية

 .تنظيم االنشطة واالستخداـ بصورة تعمل على تقليل احجاـ اٟتركة با١تدينة لتقليل التلوث -
 .او ٕتميع االنشطة,تقليل التلوث من خالؿ تقليل او منع مصادر التلوث من منبعها -
 .ٖتقيق كفاءة استغالؿ وتوظيف متوازف للموراد الطبيعية -
 زيادة تكثيف االشجار يف الشوارع وا١تسطحات ا٠تضراء -
ٖتسُت اٟتركة والتنقل وذلك بتحسُت الطرؽ والنقل العاـ باستخداـ وسائل اخرى صديقة للبيئة وكذلك ٖتسُت  -

 .ظروؼ ا١تشي
 .التوافق بُت البيئة العمرانية القائمة وا١تقًتحة مع نظاـ النقل العاـ -
 .ا٬تاد التوافق بُت الضوابط العمرانيية ونظاـ النقل العاـ -

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 57ص ,يزجغ سبثك .,يشزوع تطىٌز وسظ جدح 

 2ص ,يزجغ سبثك ,يشزوع تطىٌز وسظ جدح 
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 :(منطقة الدارسة ) شارع األمير سلطاف 3-3
 ( كم15) بشماؿ مدينة جدة بطوؿ تقريباً شارع االمير سلطافكما مت ذكره يف الفصل األوؿ من البحث مت اختيار 

وذلك ١تا يتميز بو كوف ٤تور حيوي ٕتاري وشرياف رئيسي ١تدينة جدة  واعتماد الكثَت من (ـ55-ـ35)وعرض يًتاوح بُت 
حركة النقل لسكاف جدة عليو وايضا لو طابع سياحي ترفيهي وايضا االستعماالت التجارية وا١تتنوعة  ا١تنتشرة على طوؿ 

وعلى الرغم من ا٫تية شارع االمَت سلطاف اال انو يفتقد اذل الكثَت من ا١تعايَت التخطيطية (4-3)انظرشكل . الشارع
والتصميمية للطرؽ والبيئة العمرانية احمليطة اليت تراعي االحتياجات االنسانية للمجتمع ٦تا يستدعي موضوع البحث  وىو 

دراسة امكانية تطبيق عناصر عمارة البيئة ال٬تاد التوازف بُت حركة ا١تشاة وحركة السيارات بو وبالتارل توفَت بيئة صديقة 
 .للمشاة ٖتقق احتياجاتو وتوطد العالقات االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المسقط االفقي لشارع االمير سلطاف بالنسبة لمدينة جدة (4-3)شكل 

امانة ٤تاظة جدة  ,اٞتزء الثالث,ا١ترحلة التمهيدية ,التنمية ا١تستقبلية ١تدينة جدة : ا١تصدر 
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 : منهجية جمع البيانات3-4

 الرفع الميداني لعنا ر عمارة البيئة في منطقة الدراسة ومقارنتها بالمعايير 3-4-1
 :العالمية 

ويتمثل الرفع ا١تيداين  لبعض معايَت وعناصر عمارة البيئة ا١توجودة يف شارع االمَت سلطاف ومن مث مقارنتها با١تعايَت العا١تية 
 :وىي على النحو اآليت 

 :ر د لمجموعة المعايير الخا ة بالطريق

اضاءة الطريق اثناء السير  7 الالفتات 1
العالمات على سطح الطريق  8 اشارت المرور 2
التقاطعات  9 اماكن االنتظار 3
دوراف الطريق عند التقاطع  10 مسافات الرؤية 4
التشجير ونباتات الطريق  11 اماكن عبور الطريق 5
 يانة العنا ر السابقة  12 عدد الحارات بالطريق 6

 
 

 :ر د لمجموعة المعايير الخا ة بعمارة البيئة في منطقة الدراسة

اضاءة الطريق اثناء السير  7 الالفتات 1
العالمات على سطح الطريق  8 اشارت المرور 2
التقاطعات  9 اماكن االنتظار 3
دوراف الطريق عند التقاطع  10 مسافات الرؤية 4
التشجير ونباتات الطريق  11 اماكن عبور الطريق 5
 يانة العنا ر السابقة  12 عدد الحارات بالطريق 6

 
 

 

 :ر د لبعض معايير عمارة البيئة الخا ة مثل

 مسارات المعوقين 3 مسارات الدراجات 1
تصميمات خا ة لالطفاؿ وكبارالسن وذوي  2

 االحتياجات الخا ة

 

 أنشطة مجتمعية خا ة بالطريق 4
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 : الرفع المساحي للوضع الحالي لشارع األمير سلطاف 3-4-1-1

مت عمل مسح  وٖتليل ميداين لشر٭تة من شارع األمَت سلطاف وىي  ا١تمتدة بُت شارع صاري جنوبا وشارع حراء مشاال 
كدراسة على شارع األمَت سلطاف لتوضيح الوضع الراىن للشارع ورصد ألىم ا١تشاكل عليو ويتم دراسة  (كم4)بطوؿ

الشكل : الظروؼ الراىنة ليتم ادراج عناصر تنسيق خاصة تتالئم مع تلك الطبيعة ا٠تاصة وا٠تصائص ا١تميزة للشارع كااليت
(3-5(,)3-6(,)3-7(,)3-8(,)3-9(,)3-10(,)3-11) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ور لبعض المواقع والميادين توضح الوضع الحالي لشارع االميرسلطاف:  (5-3)شكل

 اعداد الباحث:         ا١تصدر
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  مخطط يوضح أىم االستعماالت الموجودة على شارع األمير سلطاف6-3شكل
 اعداد الباحث:                                      ا١تصدر 
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  مخطط يوضح أىم عنا ر الصورة البصرية لشارع األمير سلطاف7-3شكل

 اعداد الباحث:                     ا١تصدر 
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 ر د لبعض المشاكل في منطقة ميداف التاريخ على شارع االمير سلطاف مع تقاطع شارع حراء(8-3)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 ر د لبعض المشاكل في منطقة ميداف درع الجزيرة على شارع االمير سلطاف مع تقاطع شارع البترجي(9-3)شكل 

 اعداد الباحث:                     ا١تصدر 
 

 

 انتؼدي ػهى األرصفخ ثىلىف انسٍبراد
 تدهىر حبنخ األرصفخ ووضغ اػًدح  ػهٍهب

 وضغ غزف انكهزثبء ػهى األرصفخ
 ػدو استًزارٌخ أرصفخ انًشبح

  ػشىائٍخ واختالف احجبو نىحبد انًحالد 
 وضغ احىاض انشراػخ وسظ انزصٍف

 حفزٌبد وػىائك ػهى انزصٍف اػًدح االَبرح خبصخ فمظ نهسٍبراد
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 (اعداد الباحث:المصدر)ر د لبعض المشاكل في منطقة  محالت مقاىي ومطاعم  على شارع االمير سلطاف  (10-3)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر د لبعض المشاكل في منطقة  تقاطع شارع  اري  مع شارع االمير سلطاف (11-3)       شكل 

 اعداد الباحث:          ا١تصدر 

 اختالف انًُبسٍت تؼٍك حزكخانًشبح
 ولىف انسٍبراد ػهى األرصفخ

 يجًغ انُفبٌبد غٍز يُبست وػشىائً وضغ يحىالد انكهزثبء ػهى انزصٍف

 اختالف احجبو وانىاٌ نىحبد انًحالد اختالف يُبسٍت انزصٍت ٌؼٍك انًشبح

 اختالف يُبسٍت انزصٍف واحىاض انشراػخ وضغ احىاض انشراػخ وسظ انزصٍف
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 : مقارنة الرفع المساحي لعنا ر عمارة البيئة بالمعايير العالمية  3-4-1-2

 (1-3)دراسة مقارنة بُت االىداؼ العا١تية ومدى تطبيقها يف منطقة الدراسة جدوؿ رقم -
 (2-3)جدوؿ رقم . دراسة مقارنة بُت احتياجات اجملتمع ومدى تطبيقها يف منطقة الدراسة -

 مقارنة بين األىداؼ العالمية ومدى تطبيقها في منطقة الدراسة
مدى تطبيق األىداؼ  األىداؼ العالمية 

 على منطقة الدراسة
1 Walkability  

 ال  دقائق عن المنزؿ والعمل10معظم االىداؼ تبعد  أ
 ال تصميم جيد لمسارات المشاة ب
 ال تصميم مسارات ىادئة وبطيئة ج
 ال اخفاء اماكن االنتظار د
 ال تصميم مسارات مشاة خالية من السيارات ىػ
2 Connectivity  

 ال عمل شبكة حركة تشت  المرور اآللي وتسهل التجوؿ أ
 ال عمل شبكة حركة متدرجة الى اف تصل الى مسارات المشاة ب
 ال عمل شبكة حركة جيدة للمشاة والنقل العاـ تجعل المشي مبهج ج
3 Mixed-Use&diveversity  

 نعم تنوع االستخدامات على مستوى البلوؾ والمباني أ
 نعم تنوع في توزيع الفئات االجتماعية ب
4 Traditional neighborhood  

 ال تصميم فراغ عمراني في منتصف البلوؾ أ
 ال Publicspaceاىمية وجود فراغ عاـ  ب
 ال  دقائق من المنزؿ والعمل10أىمية توزيع االنشطة على بعد  ج
 ال توزيع تدريجي للكثافات من االعليى الى االقل من داخل المدينة الى االطراؼ د
 ال اخفاء الحد الفا ل بين الطبيعة و نع االنساف ىػ
 ال اعادة العادات االنسانية واالجتماعية بين أفراد المجموعة داخل الجيرة و
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 تابع مقارنة بين األىداؼ العالمية ومدى تطبيقها في منطقة الدراسة
مدى تطبيق  األىداؼ العالمية 

األىداؼ على 
 منطقة الدراسة

5 Increased density  

 ال زيادة الكثافة لتقليل التكلفة على الفرد وزيادة الخدمات أ
 ال تقليل استخداـ شبكة االسفل  واستخداـ السيارة ب
6 Smart  Transportation  

 ال عمل شبكة موا الت ذات كفاءة عالية تربط بين المدف واألحياء أ
 ال مسارات مشاة  ديقة تشجع على المشي وركوب الدراجات كوسيلة موا الت يومية ب
7 Sustainability  

 ال تقليل أقل ضرر بالبيئة أ
 ال كفاءة استخداـ الطاقة ب
 ال تقليل استخداـ الوقود ج
 ال زيادة المشي وتقليل القيادة د
8 Quality of life  

 (تلهم-تشجع–تحتـر )تجمع كل الصفات السابقة بتحقيق مستوى أفضل للمعيشة أ
 الروح االنسانية

 ال

 مقارنة بين األىداؼ العالمية ومدى تطبيقها في منطقة الدراسة (1-3)جدوؿ رقم 

  واعداد الباحثاألىداؼ العالمية:المصدر

 

لدى متخذي  (عمارة البيئة)ونستنتج من ا١تقارنة يف اٞتدوؿ السابق  غياب األىداؼ ا١ترجوة من عناصر تنسيق ا١توقع
 .القرار ٦تا يتبعو غياب لتلبية االحتياجات االجتماعية فيما ٮتص العمراف والطرؽ كما سيتم توضيحو يف اٞتدوؿ التارل
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  تابع مقارنة بين احتياجات المجتمع ومدى تطبيقها في منطقة الدراسة
مدى تطبيق  احتياجات المنتفعين 

االحتياجات على 
 منطقة الدراسة

  احتياجات خا ة بالطريق 1

 ال الحاجة لالماف سواء في السير في الشارع او على الر يف أ
 ال االىتماـ بالطريق من حيث العرض وحالة الر ف والمطبات والحفر والبردورات ب
 ال مراعاة  احتياجات المعوقين وذوي االحتياجات الخا ة واالطفاؿ وكبار السن ج
 ال االىتماـ بالدوراف عند التقاطعات د
 ال االىتماـ بر يف الطريق وحسن استغاللو مجتمعيا ىػ
 نعم تنظيم حركة المرور وجودة اشارات المرور و
 ال توسيع الطريق لعدـ الزحاـ ز
 ال احتراـ اشارات المرور ؽ
 ال توفير اماكن انتظار السيارات ؼ
 ال الصيانة الدائمة ـ
  احتياجات خا ة بالعمراف 2

 ال توحيد شكل المعمار ووجود فراغات عمرانية للمجتمع أ
 ال الخدمات ب
 ال وجود فراغات في التجمعات السكنية ج
 ال مناطق لعب اطفاؿ  منة د
 نعم وجود مناطق تجميع النفيات ىػ
 ال االحتياجات الترفيهية وتوفير منتزىات واماكن ترفيو و
 ال سهولة الو وؿ الى استخدامات األراضي ز
 ال مسارات الخدمة وعنا ر خضراء بين المباني ؽ
 ال مراعاة البعد البيئي للمنطقة ؼ
 ال احتراـ الخصو ية وحق الجيرة ـ
 ال تحديد اماكن للباعة الجائلين واماكن تجارية ي
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  تابع مقارنة بين احتياجات المجتمع ومدى تطبيقها في منطقة الدراسة
مدى تطبيق  احتياجات المنتفعين 

األىداؼ على 
 منطقة الدراسة

 ال تغيير النظاـ الروتيني واستبدالو باخر يتمتع بالمرونة الكافية الستيعاب التطورات ش
 ال بياف اىداؼ المشروعات للمواطنين ص
 ال تحقيق احتياجات المواطنين ؾ
 ال غرز القيم الجمالية في االفراد والنشء وايضا قسم مهمة مثل االلتزاـ والنظاـ العاـ ع
 ال تخطيط وادارة ومشاركة شعبية كاف يقومو بعمل وتنفيذ عنا ر التنسيق بانفسهم  ي

 مقارنة بين احتياجات المجتمع ومدى تطبيقها في منطقة الدراسة (2-3)جدوؿ رقم 

 اعداد الباحث:المصدر 

ونستنتج بعد مقارنة االحتياجات اجملتمعية السابق ذكرىا بالواقع اٟتارل ١تنطقة الدراسة وجد اف ا١تنطقة تعاين من غياب  
وكذلك عناصر التوازف بُت االطراؼ  (عمارة البيئة)معظم العوامل والعناصر ا٠تاصة بكل من العمراف والطرؽ وتنسيق ا١تواقع

السابقة لتحقيق تلك االحتياجات الغائبة عن اجملتمع نتيجة عدـ الًتابط بُت ا١تنتفيعن ومتخذي القرار فيما ٮتص االطراؼ 
 .السابقة ٦تا يوضح أ٫تية موضوع البحث وأ٫تيتو يف عالج ا١تشاكل اليت يواجهها اجملتمع
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:  والحلوؿ المقترحة منطقة الدراسة لوحدات وعنا ر عمارة البيئة فيتحليل3-4-1-3

 و ٖتليل مفصل لكل عناصر(, 12-3)شكل , من شارع األمَت سلطاف كعينة  شر٭تة اخذ ويتناوؿ ٖتليل منطقة الدراسة 
 :ا٠تاصة بالطريق او با١تشاة مع اضافة اٟتلوؿ ا١تقًتحة (Street Scape) عمارة البيئة  ووحدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . عمارة البيئة لمنطقة ميداف التاريخ بشارع االمير سلطافعينات لبعض وحدات(12-3)     شكل

اعداد الباحث:ا١تصدر                

 

 

 وحداد تجًٍغ انُفبٌبد
 يحىالد انكهزثبء

 أًَبط انتجهٍظ

 نىحبد االػالٌ أػًدح اإلَبرح فً انشبرع

 يُبطك ػجىر انًشبح

 أرصفخ  يتدهىرح

 أحىاض سراػخ وسظ انزصٍف
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:الموجودة (لالرضيات)عنا ر التنسيق 3-4-1-3-1     

 

 

 

 

 

  في شارع االمير سلطاف ( Hard scape)تحليل عنا ر االرضياتلوحة  (أ-13-3)شكل

 (اعداد الباحث: ا١تصدر)

تعترب األرضيات من أسوء عناصر عمارة البيئة والتنسيق يف شارع االمَت سلطاف حيث اختالؼ االلواف  وعشوائية اال٪تاط 
 ىي الطابع السائد للطريق واختالؼ ا١تناسيب ٦تا يؤدي اذل عرقلة  ا١تشاة من االطفاؿ وكبار السن وا١تعوقُت 

 

  (لالرضيات)عنا ر التنسيق المقترحة 

 

 

 

 

تثبيت ارتفاعات االرضيات ْتيث تسمح باستمرارية حركة ا١تشاة دوف عوائق مع استخداـ الواف وا٪تاط يف التبليط تعطي 
 .للفراغ  عاـ طابع 

  في شارع االمير سلطاف ( Hard scape)تحليل عنا ر االرضياتلوحة  (ب-13-3)شكل

 (اعداد الباحث: ا١تصدر)
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  :الموجودة(لالضاءة)عنا ر التنسيق 3-4-1-3-2

 

 

 

 

 

في شارع االمير سلطاف  (وحدات االضاءة)تحليل عنا ر فرش الشارعلوحة :(أ-14-3)شكل 

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 تعترب  وحدات االضاءة  من عناصر التنسيق السيئة يف شارع االمَت سلطاف الهنا التالئم الطابع العاـ 

وكذلك اليوجد تدرج يف االرتفاعات لوحدات االضاءة , للشارع التجاري والسياحي  والتؤدي الوظيفة  ا١ترجوة منها 
 .لتقـو  ٓتدمة ا١تشاة فهي ٥تصصة فقط لراكيب  السيارات

 : المقترحة  الحلوؿ(لالضاءة)عنا ر التنسيق 

 ٬تب االعتناء اكثر بوحدات االضاءة يف الشارع  وذلك

  بتحديدالغرض من االنارة حىت تساعد وتشجع الناس 

على اٟتركة  وا١تشي واف تكوف مستوى  االضاءة 

 .مناسب للغرض  ا١تستخدـ لو

 

 

 

في شارع االمير سلطاف  (وحدات االضاءة)تحليل عنا ر فرش الشارعلوحة :(ب-14-3)شكل 

 اعداد الباحث:ا١تصدر                          
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 : الموجودة  (العالمات االرشادية)عنا ر التنسيق 3-4-1-3-3

تعترب العالمات االرشادية  لشارع االمَت  سلطاف 

غَت واضحة ومرئية للمارة من السيارات  اما  

١توقعها  او اهنا ٥تفية  خلف االشجار  واغلبها 

. تكوف تالفة  ومائلة 

 

العالمات  )تحليل عنا ر فرش الشارعلوحة: (أ-15-3)شكل

في شارع االمير سلطاف  (االرشادية

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 : المقترحة  الحلوؿ(العالمات االرشادية)عنا ر التنسيق 

٬تب االستعانة بنماذج جديدة من العالمات االرشادية 

يتم تصميمها لكي تعطي  الطابع العاـ مع مراعاة اف تكوف  

واضحة عند توزيعها ومرئية فمثال توضع على مسافة  

مرئية من عمو د االنارة يف الشارع  او على لوحة  

ضوئية  لكي تسمح برؤيتها للمشاة وراكيب 

. السيارات

 

 

في شارع االمير سلطاف  (العالمات االرشادية)تحليل عنا ر فرش الشارعلوحة: (15-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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 :الموجودة  (اللوحات االعالنية)عنا ر التنسيق 3-4-1-3-4

 

 

 

 

 في شارع االمير سلطاف (اللوحات االعالنية)تحليل عنا ر فرش الشارعلوحة -(أ-16-3)شكل

 اعداد الباحث: ا١تصدر

تعيق حركة   على الرصيف حيث اهنا ىايعيب عليها  وضعورصفة شارع األمَت سلطاف أتنتشر اللوحات االعالنية على 
 عمل ٦تا يتطلب اشكا٢تا واحجامها ا١تختلفة العشوائية  تؤدي اذل التشوية البصري للطابع العاـ للشارع كما اف ا١تشاة 

 . تراعي الطابع العاـ للشارع  ْتيث التعيق حركة ا١تشاة وتصاميم مناسبة للوحات 

 :المقترحة  الحلوؿ  (اللوحات االعالنية)عنا ر التنسيق 

لذلك تتطلب اذل دراسة  يف اختيار شكلها , يف فراغات ا١تنطقة التجارية اتشكل اللوحات االعالنية  عنصرا بصريا ىاـ
فالدعاية ا١تخصصة للسيارات تكوف اكرب ,وحجمها والواهنا وموضعها لتوفَت الوضوح للمارة والتعيق حركتهم على الرصيف 

 . من ا١تخصصة للمشاة 

 

 

 

 

 

 في شارع االمير سلطاف (اللوحات االعالنية)تحليل عنا ر فرش الشارعلوحة -(ب-16-3)شكل

 اعداد الباحث: ١تصدر             
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 :الموجودة (اماكن الجلوس)عنا ر التنسيق 3-4-1-3-5

  يف منطقة عينة الدراسة من الشارع  وال على طوؿ شارع االمَت سلطاف  ومقاعد ٥تصصة للراحةال تتوفر اماكن جلوس
وال اماكن النتظار الباصات واالجرة على الرغم من حيوية الشارع كونو شارع ٕتاري سياحي تكثر عليو  تنقالت وحركة 

 . ا١تشاة بُت ا١تشاريع التجارية لذلك ٬تب توفَت اماكن للجلوس ومظللة

 : المقترحة الحلوؿ(اماكن الجلوس)عنا ر التنسيق 

و٬تب اختيار ا١تكاف ا١تناسب ,٬تب توفَت مقاعد للجلوس على طوؿ الشارع  لكي ٗتدـ ا١تشاة الخذ قسط من الرحة 
وعند تصميمها البد اف تراعي الطابع العاـ وما٭تيط هبا  من اثاث ورصف ,للمقاعد ْتيث التعيق حركة ا١تشاة  

 .االرضيات واف تكوف مظللة لكي ٖتمي من اشعة الشمس  ومن مواد تتحمل اٟترارة ا١ترتفعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في شارع االمير سلطاف (اماكن الجلوس)تحليل عنا ر فرش الشارع لوحة-(17-3)شكل

 اعداد الباحث: ا١تصدر                
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 :الموجودة (المظالت)عنا ر التنسيق  3-4-1-3-6

التوجد عناصر تظليل على عينة الدراسة من الشارع وال على طوؿ شارع االمَت سلطاف سواء كانت مظالت مصنوعة او 
 .ٖتمي ا١تشاة من اشعة الشمس ْتيث توفر  مساحات  مظللة  (األركيد)اجزاء خارجة من ا١تبٌت  

 

 : المقترحة الحلوؿ(المظالت)عنا ر التنسيق 

 و٭تمي ا١تشاة من ٬تب توفَت عنصر ا١تظالت على طوؿ الشارع ليصبح مكمال الثاث االرصفة ويساعد و٭تفز على ا١تشي
خد يف االعتبار أوي, وتبٌت من مواد ٥تتلفة حديدية بشرط  تكوف غَت قابلة للصدأ او خشبية  او الومنيـو ظروؼ ا١تناخ 

وقد يكوف تصميمها  على شكل بروز  مالصق للمبٌت و٤تموؿ على اعمدة  , مع ا١تباين واالشجارتناسقهاعنصر اٞتذب و
 .(ألركيدا)

 

 

 

 

 

 

 

 

  في شارع االمير سلطاف (المظالت)تحليل عنا ر فرش الشارع لوحة-(18-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 

 

 

اندورانثبًَ يٍ انًجُى 

 انذي ٌغطً األركٍد

 فزاؽ األركٍد
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  :الموجودة (حػاويات النفايات)عنا ر التنسيق 3-4-1-3-7

 غَت كافية  واف تواجدت فاهنا باشكاؿ وارتفاعات عشوائية الٯتكن ولكنهاشارع االمَت سلطاف حاويات النفايات يف  تتوفر
وعليو ٬تب توفَت حاويات , تناو٢تا ورمي ا١تخلفات هبا  لذلك ٕتد اغلب ا١تخلفات خارج اٟتاويات وليست داخلها

 .نفيات بشكل اكثر  وتكوف مالئمة يف شكلها للطابع العاـ لطريق وتؤدي الغرض منها بسهولة

 

 

 

 

 

 :المقترحة الحلوؿ  (حػاويات النفايات)عنا ر التنسيق 

٬تب توفَت حاويات النفايات بشكل اكثر على طوؿ الشارع  واف  تصمم باشكاؿ تناسب طابع الطريق واثاث ا١توقع 
 وواضحة يف من حيث ارتفاعها مر٭تةومن اىم االعتبارات التصميمية ٟتاوية النفايات اف تكوف ,وتربز  كعنصر ٚتارل 

حىت التؤدي  والبد اف ٖتتوي على غطاء علوي,الرؤية والوصوؿ اليها  و٦تكن اف توضع حاوية النفايات على عمود االنارة 
.  اذل تكاثر البعوض واٟتشرات فيها

 
 
 
 
 
 
 
 

 في شارع االمير سلطاف (حاويات النفايات)تحليل عنا ر فرش الشارع لوحة -(19-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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 :الموجودة ( في الطريق والمرافقعنا ر الخدمات)عنا ر التنسيق 3-4-1-3-8

 

 

 

تعترب عناصر  ا٠تدمات ا١تتوفره على طريق االمَت سلطاف مثل عدادات ا١تياه والكهرباء ومضخات ا١تياه وا٠تزانات وغَتىا  
من اكثر العناصر تشويها للشارع  من حيث شكلها ووضعها بشكل عشوائي على الرصيف واليت قد تعيق حركة ا١تشاة 

لذلك ٬تب  اخفاءىا عن الرؤية او جعلها جزء من ا١تبٌت او وضع حواجز امامها ْتيث التعيق حركة ا١تشاة على الرصيف ,
 . والتسبب تشويو بصري 

 :المقترحة  ( في الطريق والمرافقعنا ر الخدمات)عنا ر التنسيق 

ا١تعدات الكهربائية  ومضخات ا١تباه  واٟتريق  وغَتىا من ا٠تدامات ٬تب اخفاءىا بقدر ا١تستطاع كاف  توضع ٖتت 
االرض  واذا صعب ذلك وال بد من وضعها فوؽ سطح االرض ٬تب اال توضع على ٦ترات ا١تشاة  وٯتكن وضعها داخل 

  .حدود ا١تبٌت ووضع حواجز ودعامات حو٢تا حىت التؤدي اذل تشويو بصري للشارع

 

 

 

 

 

 

 

 في شارع االمير سلطاف ( على الطريقالمرافق)تحليل عنا ر فرش الشارع لوحة -(20-3)شكل

 اعداد الباحث:١تصدر ا                         

 

يحتىٌبد انًزافك 

 انًزافك

 َظبو تصزٌف

 األيطبر

تًدٌداد 

 انكهزثبء

 يحىالد انجهد تًدٌداد نهًُبسل
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 : عنا ر التشجير الموجودة  (Softscape)عنا ر التنسيق 3-4-1-3-9

 

 

 

 

 فهي واف وجدت بطريقة عشوائية على شارع االمَت سلطاف  القليل تواجدىاتعترب عناصر التشجَت النباتات من العناصر 
 جدا الهنا عبارة عن ءاما بالنسبة لوضعها على جانيب الطريق فهو سي,اما على جانيب الطريق او يف اٞتزيرة الوسطية  

 وينتشر ,حوض مستطيل بابعاد اكرب من ا١تطلوب و تتوسط وتتمركز يف منتصف الرصيف وبذلك تعيق حركة ا١تشاة
اما اٞتزيرة الوسطية ,استخداـ التشجَت  لنبات البازروميا الغَت منسق ذات القص العشوائي وا١تسافات بينها ٥تتلفة  

ينتشر استخداـ نباتات من نوع النيم ا٢تندي وبعض كما ,فاسلوب التشجَت ايضا العشوائي الذي اليالئم الطابع العاـ 
 .الشجَتات وىي نفس نوع نبات البازروميا ولكن مت قص ٪توىا الطبيعي لتصبح شجَتات صغَتة

 المقترحةعنا ر التشجير   (Softscape)عنا ر التنسيق 

٬تب اعادة تنسيق  عناصر التشجَت يف الشارع من حيث نوع النبات ا١تستخدـ واسلوب التشجَت على الرصيف لكي 
اما من ناحية النوع ا١تستخدـ ٬تب معرفة الغرض من استخداـ التشجَت ىل ىو ىندسي ,تعكس الطابع العاـ للطريق 

وذلك لتقليل الضوضاء والتلوث او عنصر ٚتارل اـ وظيفي  لتوفَت الظل واٟتماية من اشعة الشمس  وعلى ىذين 
االساسُت ٯتكن اختيار انواع النياتات كالفيكس بنجامينا والبنسيانا واٞتكراندا وغَتىا يف جانيب الطريق  الوراده يف اٞتدوؿ 

اما بالنسبة السلوب الزراعة فيجب  ٕتنب ,وٯتكن استخداـ النخيل البلح والواشنطونيا  يف اٞتزيرة الوسطية (2-1)
االحواض ا١تستطيلة ا١تبالغ يف احجامها واليت تعيق حركة ا١تشاة على الرصيف واستبدا٢تا باغطية جور االشجار حيث 

 .سطح ا١تخصص لسَت ا١تشاة ادلتستخداـ لزيادة 

 

 

 

في شارع االمير سلطاف  (Softscape)تحليل عنا ر  التشجير لوحة (21-3)شكل 

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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 تصورات لبعض الحلوؿ المقترحة لتحسين بيئة المشاة والمظهر العاـ لشارع األمير 3-4-1-4
 :سلطاف 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ 55مسقط أفقي مقترح لتحسين الشارع عند اتساع الشارع بعرض:(22-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 

 

 

 

 

 

 

 ـ 55قطاع عرضي للمقترح عند اتساع الشارع بعرض:(23-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 

 و3 و11.1 و7.4 و2.5 و5
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 ـ 35مسقط أفقي مقترح لتحسين الشارع عند اتساع الشارع بعرض:(24-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 

 

 

 

 

 

 ـ 35قطاع عرضي للمقترح عند اتساع الشارع بعرض:(25-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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 منظور يوضح تصميم ممرات المشاة المقترحة على طوؿ الشارع :(26-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظور يوضح تصميم ممرات المشاة  المقترحة على طوؿ الشارع :(27-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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   قطاع منظوري في الشارع يوضح مكونات تصميم الشارع بعنا ر عمارة البيئة: (28-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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 مسقط أفقي عاـ مقترح لشارع األمير سلطاف باستخداـ عنا ر عمارة البيئة : (29-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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 منظور عاـ لمقترح الشارع باستخداـ عنا ر عمارة البيئة : (30-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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 التوزيع االستبياني لفئتي الدراسة المستهدفة متخذي القرار 3-4-2
 : والمنتفعين

 التوزيع االستبياين ىي الطريقة الثانية يف الدراسة بعد ا١تسح البصري باستخداـ ا٠ترائط والصور ليتم التحقق من فرضية 
البحث وسوؼ يتحقق ا١تسح ا١تيداين االستقرائي لفئات اجملتمع ا١تختلفة بتحويل الفرضية الرئيسية للبحث اذل استبيانات 

ٖتتوي  على عدد من االسئلة البحثية اليت  يتم صياغتها يف صورة ٣تموعة مؤشرات تساىم يف االجابة عن االسئلة البحثية 
عن طريق .ويتم ٕتميع البيانات من نتائج االسئلة البحثيية لالستبيانات. وبالتارل االجابة على الفرضية الرئيسية للبحث 

نتائج ٖتليل البيانات يتم التوصل جملموعة من االستنتاجات اليت يتم من خال٢تا عمل التقييم والوصوؿ جملموعة من 
 .التوصيات النهائية

 : تصميم  نموذج استمارة االستبياف3-4-2-1

حيث مت  توزيع استمارتُت لفئيت ,عن طريق صياغة ٣تموعة من االسئلة البحثية اليت توصلنا لالجابة على فرضية البحث 
 .انظر ا١تالحق . الدراسة ا١تختلفتُت متخذي القرار وا١تنتفعُت ١تعرفة اراءاىم واحتياجاهتم ا١تختلفة

 : جمع و تحليل نموذج استمارة االستبياف3-4-2-2

سنتناوؿ ىنا نتائج العمل ا١تيداين الذي مت عملو يف مرحلة التاكد ا١تيداين وسنذكر  االجوبة على االسئلة ا١تطروحة وقد مت 
اتباع ا١تنهج التحليلي يف  تقييم  نتائج العينات اجملمعة من كل ٣تموعة مستهدفة  وا١تنهج االستنباطي يف الوصوؿ اذل 

 .النتائج ا١تقًتحة حىت يغذي التحليالت ا١تقدمة

 : االجابة على االسئلة البحثية 3-4-2-2-1

وقد مت اتباع ا١تنهج التحليلي يف  تقييم نتائج العينات اجملمعة من كل ٣تموعة مستهدفة  وا١تنهج االستنباطي يف الوصوؿ 
 : وىي على النحو االيت .اذل النتائج ا١تقًتحة حىت يغذي التحليالت ا١تقدمة

 :في حاؿ السير في الطريق بالسيارة :اوالً  
......................................................................................... 

 من؟ \في حاؿ السير بالسيارة ىل تتمكن من السير في الشارع بشكل مريح -  1

من اٚتارل العينات اليت تقود السيارة اهنم يقودوف بشكل مريح وآمن احيانا يف الطريق  % 55بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
وىو مؤشر على عدـ الراحة  اثناء القيادة يف الطريق اما باللنسبة للمنتفعُت اٚتع % 45واليقودوف بشكل مريح بنسبة 
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من اٚتارل العينات اليت تقود السيارة اهنم يقودوف بشكل مريح وآمن احيانا يف الطريق وال يقودوف بشكل مريح % 61
. وىو مؤشر على عدـ الراحة اثناء القيادة يف الطريق ٦تا يتطلب دراسة اٚتارل عدـ الراحة وٖتليلها% 36بنسبة 

 
 رسم بياني يوضح نسبة السير بالسيارة في الشارع بشكل مريح و من : (31-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 في الطريق؟ يوجد إزدحاـىل - 2

% 50 بالطريق صباحا ويوجد إزدحاـمن اٚتارل العينات اليت مت ٚتعها على انو % 20بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
من اٚتارل العينات اليت مت ٚتعها % 70 بالطريق مساءا وبالنسبة للمنتفعُت اٚتع يوجدإزدحاـفقط % 30 ظهرا وإزدحاـ

 بالطريق ٦تا يتطلب دراسة حركة ا١ترور إزدحاـ  يوجدفقط ال% 3 احيانا و إزدحاـ %27 بالطريق وإزدحاـ يوجدعلى انو 
. على ا١تستوى التخطيطي األكرب من ا١تناطق السكنية ١تعرفة اٚتارل الزحاـ و٤تاولة ٗتفيفها

ماىي وسيلة النقل المستخدمة لدي  في قضاء حاجيات  من المحالت في الشوارع التجارية ؟ - 3

% 3على اف السيارة ىي وسيلة النقل ا١تستخدمة و % 92يوجد اٚتاع من كال الفئتُت من اٚتارل العينات على ْتوارل 
فقط يستخدموف السَت مشيا ٦تا يتطلب تظافر اٞتهات اٟتكومية % 5من اٚتارل العينات يستخدموف النقل العاـ و

. وا٠تاصة يف ا٬تاد بدائل للنقل والتشجيع على استخداـ النقل العاـ وتوفَت وهتيئة الظروؼ للمشي

0%

20%

40%

60%

80%

فئة متخذي         فئة   م تف ين 

%55   ي د  بشكل م يح و من  61%

عدم     حة أث  ء    ي د  45% 36%

55%
61%

45%
36%

حال السير بالسيارة في الشارع

عدم     حة أث  ء    ي د    ي د  بشكل م يح و من 
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 رسم بياني يوضح نسبة وسائل النقل المستخدمة لقضاء االحتياجات : (32-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر

المرتبطة بالطريق؟  (StreetScape)ماتقييم  لعنا ر عمارة البيئة الوظيفية - 4

. من وجهة نظر ا١تنتفيعن ومتخذي القرار (طرؽ)اٞتدوؿ التفصيلي يوضح الرد على سؤاؿ لتقييم معايَت عمارة البيئة 

ا١تنتفعُت متخذي القرار معايَت عمارة البيئة للطريق  
متوسط% جيد % ردي% متوسط% جيد 

 %
% ردي

 20 54 27 20 65 15اللوحات االرشادية     1

 32 59 10 25 55 20اشارات ا١ترور  2

 66 27 7 65 25 10اماكن انتظار السيارات  3

 26 50 24 30 60 10مسافات الرؤية  4

 51 34 15 60 35 5اماكن عبور الطريق  5

 20 44 37 40 35 5عدد اٟتارات بالطريق  6

 12 63 24 15 55 30اضاءة الطريق  7

 29 51 20 20 60 10العالمات على سطح الطريق  8

 47 47 5 60 30 10التقاطعات  9

 33 56 10 50 40 10دوراف الطريق عند التقاطع  10

 35 40 25 45 50 5التشجَت ونباتات الطريق  11

 90 7 3 80 15 5تصريف مياه السيوؿ واالمطار  12

 في حاؿ السير في الطريق بالسيارة من وجهة نظر المنتفيعن ومتخذي المرتبطة بالطريق تقييم معايير عمارة البيئة (:3-3)جدوؿ 
 (اعداد الباحث:ا١تصدر ). القرار
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 رسم بياني يوضح نسبة تقييم عنا ر عمارة البيئة في الطريق بالسيارة لمتخذي القرار : (33-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 

 رسم بياني يوضح نسبة تقييم عنا ر عمارة البيئة في الطريق بالسيارة للمنتفعين : (34-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 مواقف سيارات مظللة بسهولة على الشارع؟ توجدىل - 5

من اٚتارل العينات على انو اليتم ا٬تاد مواقف سيارات مظللة بسهولة يف الشارع  % 90بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
من اٚتارل العينات على انو ال يتم ا٬تاد مواقف % 95ال  وبالنسبة للمنتفعُت اٚتع  % 35احيانا و % 55مكونة من 
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ال  ٦تا يتطلب  الزاـ اصحاب ا١تشاريع التجارية بتوفَت اعداد % 49احيانا و% 46سيارات مظللة بسهولة  مكونة من 
. كافية من تلك ا١تواقف و التحفيز على استخداـ وسائل نقل بديلة كالنقل العاـ وا١تشي وغَتىا

 
 رسم بياني يوضح نسبة توفر مواقف سيارات مظللة بالشارع : (35-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر

ىل توجد عوائق للرؤية اثناء السير في الطريق؟ -  6

من % 82من اٚتارل العوائق  باٚتارل % 21من عوائق الرؤية واألشجار % 61بالنسبة ١تتخذي القرار ٘تثل االعالنات 
من اٚتارل العوائق باٚتارل %12من عوائق الرؤية واألشجار % 29اٚتارل العوائق وبالنسبة للمنتفعُت ٘تثل االعالنات 

. من اٚتارل العوائق ويتطلب ذلك اعادة التنسيق لوضعية التشجَت واالعالنات حىت التسبب اعاقة للرؤية% 41

ىل توجد معالم جذب وعنا ر جمالية في الطريق؟ - 7

من العينات على انو التوجد معادل جذب وعناصر ٚتالية يف الطريق مقسمو بُت % 80بالنسبة ١تتخذي القرار  اٚتع 
من اٚتارل العينات على انو التوجد معادل جذب وعناصر % 85احيانا وبالنسبة للمنتفعُت اٚتع % 45ال توجد و% 35

احيانا لذلك وجب اعادة تنسيق الشوارع  بعناصر عمارة البيئة  % 42التوجد و% 48ٚتالية يف الطريق مكونو من 
(streetscape) يف اٞتماؿ واٞتذب    .

. (مشياً )في حاؿ السير في الطريق بدوف سيارة : ثانيا

......................................................................................... 

و من؟ \ ىل تتمكن من السير في الطريق بشكل مريح - 8

من اٚتارل العينات اليت تسَت مشايا اهنم ال ٯتشوف بشكل مريح وآمن واحيانا يسَتوف  % 75بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
وىو مؤشر على عدـ الراحة واالماف اثناء السَت مشيا يف الطريق اما باللنسبة % 25يف الطريق بشكل مريح وامن بنسبة 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

متخذي          م تف ين

55%

46%

35%

49%

ال

أحي    



 

 

 

133 

من اٚتارل العينات اليت تسَت مشايا اهنم الٯتشوف بشكل مريح وآمن واحيانا يسَتوف يف الطريق % 88للمنتفعُت اٚتع 
وىو مؤشر على عدـ الراحة واالماف اثناء السَت مشيا يف الطريق ٦تا يتطلب دراسة % 12بشكل مريح وامن  بنسبة 

. اسباب عدـ الراحة واالماف  وٖتلييلها بالتفصيل واعادة تصميم االرصفة على الطرؽ بشكل مالئم للمشاة  

و من؟ \ ىل تتمكن من عبور الطريق بشكل مريح - 9

ال يعربوف % 55من اٚتارل العينات على اهنم يعربوف الطريق بشكل مريح وامن و% 40بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
من اٚتارل العينات على اهنم يعربوف الطريق بشكل مريح وامن % 49الطريق بشكل أمن وبالنسبة للمنتفعُت اٚتع 

. اليعربوف الطريق بشكل آمن  ولذلك ٬تب اعادة تصميم اماكن عبور الطريق  وتوزيعها على الطريق% 47و

: االتية المرتبطة باالر فة وممرات المشاة (streetscape)ما تقييم  لعنا رعمارة البيئة الوظيفية  - 10

. من وجهة نظر ا١تنتفيعن ومتخذي القرار (مشاة)اٞتدوؿ التفصيلي يوضح الرد على سؤاؿ لتقييم معايَت عمارة البيئة 

ا١تنتفعُت متخذي القرار معايَت عمارة البيئة للمشاة  
% ردي% متوسط% جيد % ردي% متوسط% جيد 

 40 53 7 40 40 20مقاعد اٞتلوس     1

 57 30 14 40 40 20عناصر التظليل   2

 65 25 10 80 15 5اماكن انتظار اٟتافالت االجرة  3

 49 44 7 65 25 10اماكن عبور الطريق  4

 77 21 2 75 15 10الساحات والفراغات العامة  5

 85 12 3 70 25 5خدمات حركة ا١تعاقُت  6

 93 5 2 90 7 3مسارات الدراجات  7

 9 58 33 20 40 40اضاءة االرصفة  8

 38 42 20 30 55 15تبليط الرصيف  9

 30 58 13 50 40 10الربدورات  10

 23 55 23 25 55 20اٞتزر الوسطى للطريق  11

 27 52 20 35 40 25التشجَت ونباتات الطريق  12

 40 51 9 65 20 15 توفر اجملسمات اٞتمالية 13

 80 16 4 75 15 10تصريف مياه السيوؿ واالمطار  14

   من وجهة نظر المنتفيعن ومتخذي القرارمشياً  في حاؿ السير في المرتبطة بالطريق تقييم معايير عمارة البيئة (:4-3)جدوؿ 

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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 رسم بياني يوضح نسبة تقييم عنا ر عمارة البيئة في الطريق مشيا لمتخذي القرار : (36-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر

 

 مخطط بياني يوضح نسبة تقييم عنا ر عمارة البيئة في الطريق مشيا للمنتفعين : (37-3)شكل

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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ىل تتمكن من انتظار الحافالت وسيارات االجرة بشكل مريح وامن ؟                          - 11

من اٚتارل العينات على اهنم يتمكنوا من انتظار اٟتافالت  بشكل مريح احيانا % 25بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
من اٚتارل %38وتعترب نسبة كبَتة جدأوبالنسبة للمنتفعُت اٚتع % 95اي باٚتارل % 70واليتمكن من االنتظار بنسبة 

وتعترب نسبة كبَتة % 91اي باٚتارل % 53العينات على اهنم يتمكنو من االنتظار بشكل مريح احيانا واليتمكن بنسبة 
جدا ٦تا يتطلب اعادة تصميم اماكن انتظار ا١تواصالت العامة ضواحملطات وتصميم اماكن للجلوس والوقوؼ هبا بشكل 

.   مريح وايضا عدد احملطات وانتشارىا على الطريق

ىل توجد ممرات مشاه مظللة باالشجار اواالروقة بحيث تحمي  من عوامل المناخ؟ - 12

من اٚتارل العينات على انو التوجد ٦ترات مشاة مظللة باالشجار واروقو ٖتميهم من % 65بالنسبة ١تتخذي القرار  اٚتع 
من اٚتارل العينات على انو التوجد ٦ترات مشاة مظللة % 77احيانا وبالنسبة للمنتفعُت اٚتع  % 25عوامل ا١تناخ    و

باالشجار واروقو ٖتميهم من عوامل ا١تناخ    ويتطلب ذلك اذل اعادة هتيئة  ٦ترات ا١تشاة  بتوفَت الظل للمشاة ١تساعدهتم 
. وٛتايتهم من اشعة الشمس واٟترارة سواءا بزراعة االشجار او ببناء االروقة ا٠تشبية واالٝتنتية

ىل مداخل المباني والمحالت التجارية بارزة بشكل يسهل رؤيتها والو وؿ اليها؟ - 13

من اٚتارل العينات على اف مداخل ا١تباين واحملالت التجارية بارزة بشكل يسهل %  45اما بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
وبالنسبة للمنتفعُت بلغت نسبة العينات ,اٚتعو باهنا غَت بارزة ويصعب الوصوؿ اليها  % 20رؤيتها والوصوؿ ٢تا احيانا و

اليت اٚتعت على انو  احيانا مداخل ا١تباين واحملالت التجارية بارزة وواضحة ٦تا يتطلب اذل هتيئتها بعناصر  التصميم 78%
. العمراين وابرازىا معماريا لكي يتمكن ا١تستخدـ من رؤيتها والوصوؿ اليها

ىل توجد فراغات عمرانية وعنا رعمارة البيئة متوفرة ومالئمة لغرض الترفيو - 14

؟                                             والترويح االجتماعي وقضاء اوقات الفراغ  على الطريق

من اٚتارل العينات على انو توجد فراغتا عمرانية  وتؤدي وظائف اجتماعية وبلغت % 10بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
اما بالنسبة للمنتفعُت , نسبة التوجد فراغات % ٦55تا يدؿ على تذبذب وجود الفراغات العمرانية و% 35نسبة احيانا 

٦تا % 22من اٚتارل العينات على انو توجد فراغات عمرانية تؤدي وظائف اجتماعية وبلغت نسبة احيانا % 11اٚتع 
نسبة التوجد فراغات وذلك يعترب مؤشر ضعيف على اف الفراغات % 67يدؿ على تذبذب وجود الفراغات العمرانية و

العمرانية موجودة وؤدي وظائف اجتماعية ٦تايتطلب اعادة النظر يف مفهـو التخطيط العمراين للفراغات العمرانية وايضا 
. ا٫تية اعادة صياغة  التخطيط والتصميم العمراين وعناصر عمارة البيئة فيما يتعلق باحتياجات ا١تنتفعُت

ىل توجد انشطة اجتماعية للناس مرتبطة بالطريق ؟                                               - 15
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ونسبة التوجد % 20بالنسبة ١تتخذي القرار بلغت نسبة العينات اليت اٚتعت على انو توجد انشطة  اجتماعية للناس 
وبالنسبة للمنتفعُت بلغت نسبة العينات اليت اٚتعت على انو توجد انشطة  دائمة ,احيانا % 35و% 45انشطة اذل 
٦تا يتطلب اعادة تصميم عناصر عمارة البيئة والتنسيق % 79ونسبة التوجد انشطة اجتماعية اذل % 21واحيانا اذل 

. ْتيث ٗتلق انشطة اجتماعية حو٢تا

ىل تستطيع اف تمارس رياضة المشي بأماف وحرية ودوف ازعاج ؟ - 16

بالنسبة ١تتخذي  القرار  بلغت نسبة العينات اليت اٚتعت على انو احيانا تستطيع ٦تارسة رياضة ا١تشي باماف وحرية ودوف 
على اهنم  % 21وبالنسبة للمنتفعُت اٚتع ,% 62ونسبة التستطيع اف ٘تارس رياضة ا١تشي باماف وحرية % 38ازعاج 

اليتطيعوف ٦تارسة رياضة ا١تشي باماف وحرية لذلك يستوجب % 79يستطيعوف ٦تارسة رياضة ا١تشي باماف وحرية ونسبة 
.  ٗتصيص  ارصفة عريضة و هتيئة اماكن من الطريق ١تمارسة رياضة ا١تشي وتشجَتىا وٛتايتها ٔتصدات امنية 

ىل عرض الر يف كافي الستيعاب حركة المشاة ؟                                                      - 17

من اٚتارل العينات على اف عرض الرصيف غَت  كايف الستيعاب ا١تشاة ونسبة  %  41بالنسبة ١تتخذي القرار  اٚتع  
اما بالنسبة للمنتفعُت اٚتع  , ونسبة نعم الرصيف كايف الستيعاب % 48احيانا عرض الرصيف كايف الستيعاب ا١تشاة 

من اٚتارل العينات اف عرض الرصيف غَت كايف الستيعاب حركة ا١تشاة  ونسبة احيانا عرض الرصيف كايف  % 77
من العينات اٚتعت نعم عرض الرصيف كايف الستيعاب حركة % 4ونسبة %  19الستيعاب حركة ا١تشاة  بلغت 

وبالتارل اغلب العينات اٚتعت على اف عرض الرصيف غَت كايف الستيعاب حركة ا١تشاة ٦تا يتطلب اذل زيادة ,.ا١تشاة
عروض االرصفة اٟتالية يف الطرؽ وهتيئتها   

 اللعب وركوب الدراجات بأماف وحرية في الطريق ؟                يمكن لألطفاؿ ممارسةىل - 18

فقط من اٚتارل العينات على اف  االطفاؿ تقدر٘تارس اللعب وركوب الدراجات بأماف  % 5بالنسبة  ١تتخذي القرار اٚتع 
فقط من اٚتارل %4ال يستطيعوف اللعب اما بالنسبة للمنتفعُت اٚتع % 80يلعبوف  احيانا و% 15وحرية يف الطريق و 

 % 85يلعبوف احيانا و % 11العينات على اف االطفاؿ تستطيع اللعب وركوب الدراجات باماف وحرية يف الطريق و
ويعترب ذلك مؤشر على عدـ هتيئة اجملتمع العمراين ١تتطلبات ,اليستطيعوف اللعب وركوب الدراجات باماف وحرية يف الطريق 

كل الفئات العمرية ا١توجودة داخلو ٦تا يتطلب اعادة صياغة التخطيط العمراين ٔتا ٬تعلو يليب احتياجات االطفاؿ وكبار 
. السن

 في حاؿ ا طحاب ذوي االحتياجات الخا ة واالطفاؿ بالعربة ىل تتمكن   -19

من الحركة واالنتقاؿ ومزاولة نشاط  بسهولة؟    
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فقط من اٚتارل العينات على اف تتمكن من اٟتركة واالنتقاؿ يف حاؿ اصطحاب ذوي  % 3بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
ال يتمكنوف من اصطحاب ذوي االحتياجات % 85يتمكنوف احيانا و % 12االحتياجات ا٠تاصة واالطفاؿ بالعربة و

فقط من اٚتارل العينات على اهنا % 4اما بالنسبة للمنتفعُت اٚتع ,ا٠تاصة واالطفاؿ بالعربة ومزاولة نشاطهم بسهولة 
يتمكنوف احيانا و % 6يتمكنوف من اٟتركة واالنتقاؿ يف حاؿ اصطحاب ذوي االحتياجات ا٠تاصة واالطفاؿ معهم و 

٦تا يتطلب اعادة تصميم ا١تمرات واالرصفة ٔتا يليب احتياجات ذوي . من اٚتارل العينات ال يتمكنوف من ذلك% 90
. االعاقة ا٠تاصة 

 :ؽاالسئلة المتعلقة باالحتياجات االجتماعية المرتبطة بالطري: ثالثا

.........................................................................................                             

ىل عنا ر ومعايير عمارة البيئة الوظيفية في الطريق مطبقة في الواقع؟        - 20

و نسبة غَت % 30واحيانا % 50بالنسبة ١تتخذي القرار مت االٚتاع على اف معايَت عمارة البيئة مطبقة يف الواقع بنسبة 
اما بالنسبة للمنتفعُت مت االٚتاع ,وذلك يعٍت صياغة اليات تطبيق العناصر وٖتسُت جودة ا١تعايَت اٟتالية %  20مطبقة 

% 48على درجة تطبيق ضعيفة ومتوسطة للمعايَت حيث مت رصد معايَت مطبقة على أرض الواقع بدرجة ضعيفة بنسبة 
وذلك يعٍت زيادة االىتماـ بتطبيق العناصر وصياغة آليات تطبيق العناصر % 13ونسبة جيدة ومطبقة % 40واحيانا 

. الضعيفة ويوجد اختالؼ بُت متخذي القرار وا١تنتفعُت كما ىو موضح

ىل يستخدـ الناس عنا رعمارة البيئة في انشطتهم وتنقالتهم اليومية ؟ - 21

فقط من اٚتارل العينات على اهنم يستخدموف عناصر عمارة البيئة وىي نسبة ضعيفة جدا % 4بالنسبة للمنتفعُت اٚتع 
% 53على انو يتم التعامل احيانا و% 43وبالتارل ٬تب صياغة اليات استخداـ الناس لعناصر التنسيق يف حُت اٚتع 

%. 96على ال يتم التعامل مطلقا مع عناصر عمارة البيئة وىذه تعترب نسبة كبَتة حيث اٚتارل النسبتُت يصل اذل 

 باىداؼ عنا رعمارة البيئة وانها جزء من العمراف؟       الناس تعيىل - 22

من اٚتارل العينات على انو يوجد وعي عند الناس باىداؼ عمارة البيئة واهنا احد % 5بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
اما بالنسبة للمنتفعُت اٚتع ,ال يوجد وعي لدى الناس باىداؼ عمراة البيئة % 15احيانا ونسبة % 80عناصر العمراف 

% 34من اٚتارل العينات على انو ال يوجد وعي لدى الناس يأىداؼ عمارة البيئة واناه جزء من العمراف ونسبة % 66
لدى  (عمارة البيئة)٦تا يتطلب اعادة ترسيخ ورفع الوعي ١تفهـو استخداـ تنسيق ا١تواقع ,احيانا يوجد وعي لدى الناس 

.  ا١تنتفعُت وا١تواطنُت يف سياسات التعامل مع عناصر عمارة البيئة يف العمراف

عمارة البيئة ؟   \ العمراف\ىل المعايير الوظيفية  ملزمة ومحددة للطرؽ - 23
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من % 80من اٚتارل العينات وا١تنتفعُت بنسبة % 100وبعد البحث عن التساؤؿ وجدنا اٚتاع من متخذي القرار بنسبة 
اٚتارل العينات على وجود معايَت وظيفية لكل من الطرؽ والعمراف وعمارة البيئة وذات صفة الزامية بواسطة الكود الفٍت 

.         والتشريع 

عمارة البيئة محددة من قبل الناس؟ \ العمراف\ىل المعايير الوظيفية للطرؽ - 24

. حيث اف ٖتديد ا١تعايَت بواسطة القانوف والكود اذف ال ٯتكن للناس اف ٖتدد معايَت الوظيفة

عمارة البيئة؟ \ العمراف\ ىل تؤثر الفئات االجتماعية على اداء الطرؽ- 25

من اٚتارل العينات ١تتخذي القرار على وجود تاثَت قوي للفئات االجتماعية على الطرؽ والعمراف وعمارة % 95اٚتع 
٦تا .من اٚتارل العينات للمنتفعُت على وجود تأثَت قوي للفئات االجتماعية على الطرؽ والعمراف% 92واٚتع ,البيئة 

. يستوجب اخذ رأي الناس ّتميع فئاهتا عند التصميم والتخطيط

ىل يمكن  ياغة االحتياجات االجتماعية الى معايير وظيفية ىندسية؟  - 26

            (ال)%0و (احيانا)%30من متخذي القرار على امكانية صياغة ا١تعايَت االجتماعية اذل وظيفة ىندسية و% 70اٚتع 

 (احيانا)% 36من ا١تنتفعُت على امكانية صياغة ا١تعايَت االجتماعية اذل وظيفة ىندسية  % 64واٚتع 

. ٦تا يدؿ على امكانية مرتفعة لتحويل ا١تعايَت االجتماعية اذل وظيفة ىندسية

ىل تعرؼ من المسؤؿ عن تحديد المعايير الوظيفية السابقة للطريق؟            - 27

على اف ا١تسئوؿ عن ٖتديد ا١تعايَت الوظيفية للطريق ىي اٞتهات % 60اٚتع كال من متخذي القرار وا١تنتفعُت بنسبة
. اجمللس البلدي – وزارة النقل – امانة احملافظات - ا١تختصة وىي كما يلي وزراة الشئوف البلدية والقروية

ىل توجد  يانة ومتابعة لعنا ر عمارة البيئة على الطريق ؟                                  - 28

فقط انو توجد % 16من اٚتارل العينات اليت مت ٚتعها على انو توجد صيانة احيانا و% 58بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
على انو التوجد % 26وبالنسبة للمنتفعُت اٚتع ,فقط انو توجد صيانة وتلك تعترب نسبة ضعيفة  % 16صيانة احيانا و

من اٚتارل العينات اليت مت ٚتعها على انو توجد صيانة ٦تا يتطلب اعادة النظر يف منظومة الصيانة  وا١تتابعة  % 69صيانة و
. وا١تسئولُت عنها

ىل عندما يشتكي الناس من سوء الصيانة يحدث اىتماـ من البلدية او امانة المحافظة؟ - 29
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على انو يتم % 50فقط على انو يتم اجراء صيانة عند الشكوى يف حُت اٚتع % 20بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
اما بالنسبة للمنتفعُت اٚتع ,على انو ال٭تدث اىتماـ من اٞتهات % 30االىتماـ احيانا عند تقدًن الشكوى وايضا اٚتع 

على انو يتم االىتماـ احيانا عند تقدًن شكوى % 56فقط على انو يتم اجراء صيانة عند الشكوى يف حُت اٚتع % 12
على انو ال٭تدث اىتماـ من اٞتهات و٦تايتطلب ذلك زيادة تفعيل دور ا١تتابعة والصيانة واداء % 32وايضا اٚتع 

. ا١تؤسسات ا١تسئولو عنها بواسطة زيادة الرقابة 

ىل التعامل مع االنظمة المؤسسية كالبلديات وغيرىا سهل  ؟                                    - 30

فقط من اٚتارل العينات على اف تعامل ا١تنتفعُت مع االنظمة ا١تؤسسية بشكل سهل  % 11بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
فقط % 4اما بالنسبة للمنتفيعن اٚتع ,على انو اليتم التعامل مطلقا بسهولة مع االنظمة ا١تؤسسية % 89يف حُت اٚتع 

% 96من اٚتارل العينات على اهنم يتعاملوف مع النظمة ا١تؤسسية بشكل سهل وىي نسبة ضعيفة جدا يف حُت اٚتع 
على انو اليتم التعامل مطلقا بسهولة مع األنظمة ا١تؤسسية وىذه تعترب نسبة كبَتة جدا وبالتارل ٬تب صياغة آليات تعامل 

الناس مع تلك األنظمة وتتطلب اعادة النظر يف اسلوب التعامل مع اٞتمهور وكيفية تقدًن ا٠تدمات العمرانية لدى تلك 
. األنظمة بشكل عاـ وايضا بشكل تفصيلي مع كل نظاـ على حدى

ىل يستطيع المواطن اف يعبرعن رايو ويو لها للمختصين ؟                                 - 31

% 25فقط من العينات على اهنم يستطيعوف توصيل آرائهم اذل ا١تختصُت و% 25بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
. ال يستطيعوف وتلك تعترب نسبة ضعيفة للغاية ويتطلب ذلك اعادة الثقة ا١تفقودة بُت الطرفُت% 50يستطيعوف احيانا و

يستطيعوف % 17فقط من العينات على اهنم يستطيعوف توصيل آرائهم اذل ا١تختصُت و% 6اما بالنسبة للمنتفعُت اٚتع 
. ال يستطيعوف وتلك تعترب نسبة ضئيلة للغاية  ويتطلب ذلك اعادة الثقة ا١تفقودة بُت الطرفُت% 77احيانا و 

لماذا التقدر تو ل رأي  للمختصين؟ - 32

اٞتدوؿ التفصيلي يوضح اسباب عدـ توصيل راي اجملتمع ١تتخذي القرار وا١تختصُت 

النسب ا١تئوية رأي متخذي القرار  

% 85التوجد قنوات او آليات لتوصيل رأي ا١تواطنُت  1

% 10غياب الثقة بُت الناس وا٢تيئات  2

% 5االحباط من بطء التنفيذ والتزاـ الصمت   3
 
النسب ا١تئوية رأي ا١تنتفعُت  

% 35عدـ االىتماـ من ا١تختصُت  1
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% 30للثقة يف عدـ التنفيذ  وا١تعاٞتة ىذه االحتياجات  2

% 20صعوبة الوصوؿ للمسئولُت وعدـ وجود قنوات اتصاؿ   3

% 10الين الاعرؼ من ا١تسئوؿ وا١تختص عن ىذا ا١توضوع  4

% 5لن يهتمو بسبب التكلفة العالية ١تعاٞتتها  5

 النسبة المئوية ألسباب عدـ ايصاؿ رأي المجتمع للمتخذي القرار:(5-3)جدوؿ

 اعداد الباحث:ا١تصدر

ىل يتم اغفاؿ احتياجات الناس عند عمل عنا ر عمارة البيئة على الطريق ؟ - 33

:- ىناؾ اٚتاع من ا١تنتفعُت على انو نعم يتم اغفاؿ االحتياجات كما ىو موضح يف التساؤؿ التارل

ما ىي االحتياجات التي ترا انو تم اغفالها؟ - 34

 .اٞتدوؿ التفصيلي يرصد االحتياجات اجملتمعية اليت مت اغفا٢تا عند متخذي القرار التخطيطي

احتياجات المنتفعين احتياجات لمتخذي القرار  

سهولة الوصوؿ اذل  1
استخدامات االراضي 

مناطق لعب اطفاؿ أماكن ترفيهية للمشاة فقط االحتياجات الًتفيهية 

اٟتاجة لالماف  مناطق جلوس ا٠تدمات الساحات العامة  2
اماكن عبور مشاة جيدة عروض االرصفة مناطق مظللة  عرض الرصيف   3
اماكن عبور مشاة يتم مناطق جلوس  4

احًتامها 
وجود فارغات يف اماكن ٥تصصة للمعاقُت 

التجمعات السكنية 
االىتماـ بالطرؽ والصيانة  اماكن ٥تصصة للدراجات  االنارة اماكن االنتظار  5
توفَت مناطق ومسطحات توفَت مناطق القاء القمامة مسارات ا٠تدمة  6

خضراء 
اماكن انتظار السيارات 

االىتماـ بكبار السن ا٠تصوصية  انشطة اجتماعية ٦ترات مشاة   7

لوحات ارشادية  تصريف مياه السيوؿ ٤تطات اتوبيس ونقل عاـ عناصر خضراء بُت ا١تباين  8
الضوضاء التشجَت  وعناصر التظليل حركة ا١ترور ٦ترات مشاة   9

االنشطة االجتماعية األمن واالماف  جودة اشارات ا١ترور مسارات دراجات  10

 (اعداد الباحث:ا١تصدر ).االحتياجات المجتمعية التي تم اغفالها عند متخذي القرار التخطيطي (:6-3)جدوؿ

؟ عند الشروع في تصميم الطريق عنا رعمارة البيئة على يعتمدىل متخذ القرار - 35
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من اٚتارل العينات اليت مت ٚتعها اف متخذي القرار يقدموا احيانا الشكل ا١تالئم واٚتع % 50بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
على انو اليتم تقدًن ا٠تدمات ويتطلب ذلك تغيَت سياسات متخذي القرار فيما يتعلق ٔتستوى ا٠تدمة العمرانية % 30

اٚتعو على انو يتم تقدًن ا٠تدمة بشكل مالئم وىي نسبة ضعيفة جدا اما بالنسبة % 20ا١تقدمة للمجتمع خاصة اف 
% 18من اٚتارل العينات اليت مت ٚتعها اف متخذي القرار يقدموا احيانا الشكل ا١تالئم واٚتع % 80للمنتفعُت اٚتع 

على انو اليتم تقدًن ا٠تدمات ويتطلب ذلك تغيَت سياسات منخذي القرار فيما يتعلق ٔتستوى ا٠تدمة العمرانية ا١تقدمة 
.  للمجتمع

؟        ىل توجد اشكاؿ من عنا ر عمارة البيئة تحقق التوازف بين تخطيط الطرؽ وتصميم العمراف- 36

على وجود عناصر % 60من اٚتارل العينات على وجود عناصر ٖتقق التوازف احيانا و% 30بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
ال ٖتقق التوازف ٦تا يعطي انطباع بوجود عناصر ٖتقيق جيد للتوازف ولكن على ىذه األراء بوجود % 10ٖتقق التوازف و

. ىذه العناصر  لعمارة البيئة ولكن بشكل نظري ودل تطبق على أرض الواقع

ماىي اشكاؿ عنا ر عمارة البيئة التي تحقق التوازف بين تخطيط الطرؽ وتصميم العمراف؟ -  37

فراغات - ٦ترات مشاة)مت االٚتاع من ا١تنتفعُت ومتخذي القرار  على اغلب االشكاؿ  وىي كما يف اٞتدوؿ التفصيلي
لالحتياجات اليت مت اغفا٢تا مع مراعاة  (اخل.....التشجَت والتظليل- اماكن جلوس– ساحات ترفيهية - مفتوحة وحدائق

. تعديل تصميم كل عنصر ٔتا يالئم متطلبات ا١تنتفعُت وايضا خلق نوع من العرماف يتميز بتنسيق مواقع ذو طابع اجتماعي

اختر اسباب اغفاؿ متخذي القرار الحتياجات الناس عند عمل الطريق؟ - 38

من اٚتارل العينات على اف أسباب قصور النظم ا١تؤسسية واٟتكومية يف اداء واجبها % 95بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
: يرجع اذل عدة اسباب كما ىو ايت ٦تا يتطلب دراسة وٖتليل تلك العوامل واالسباب للوصوؿ اذل كيفية حلها 

 اال٫تاؿ والالمباالة من االفراد -
 ضعف االمكانيات ا١تادية واالقتصادية -
 الروتُت -
 بطء التنفيذ -
 االفتقار للتخصصات ا٢تندسية ا١تالئمة  -
 عدـ وجود رقابة -
 التصميم العشوائي -
 عدـ تنفيذ القوانُت ا٢تندسية واليتم مراجعتها وال تقييمها -
 احتياجات الناس ليست االولوية االوذل  -
 عدـ معرفة متخذي القرار باحتياجاتك -
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 عدـ اتصاؿ بُت اٞتهات والتخطيط ذو ا١تستوى االعلى -

من اٚتارل العينات على اف اسباب القصور يف ا١تؤسسات  وتصنف ىذه االسباب اذل % 66اما بالنسبة للمنتفعُت اٚتع 
٦تا يتطلب دراسة وٖتليل تلك % 47وعوامل جوىرية بنسبة % 40وعوامل ٖتتية بنسبة % 13عوامل مباشرة بنسبة 

: العوامل واالسباب للوصوؿ اذل كيفية حلها 

 ا٫تاؿ -
 عدـ معرفة متخذي القرار باحتياجاتك -
 روتُت -
 تعمد -
 بطء يف التنفيذ -
 مصاحل عليا -
 رشاوي وسرقة -
 ضعف االمكانيات ا١تادية -
 ضعف رقابة -
 ضعف االدارة والكوادر الفنية -
 عدـ التنسيق بُت االجهزة  -
 ااحتياجات الناس ليست االولوية االوذل -

ىل باالمكاف عمل جهة او جمعية  لالتصاؿ بين المواطنين والمختصين كي يتم تالفي العيوب السابقة؟                          -  39

من اٚتارل العينات على انو ٯتكن عمل وتوفَت تعاوف وٚتعية وجهة او نظاـ للتواصل % 85بالنسبة ١تتخذي القرار اٚتع 
:  بُت  متخذي القرار وا١تنتفعُت  واالقًتاحات باٞتدوؿ االيت

اقتراحات متخذي القرار لتوفير التعاوف واالتصاؿ بين المنتفعين  والنظم المؤسسية  

اختيار ٣تموعة مندويٍت من كل حي او ٣تموعة عمارات  1
وعي بيئي  2
ٚتعية يف كل منطقة سكنية  توصل راي السكاف  3
وجود صندوؽ اقًتاحات يتم االطالع عليو ومناقشتو فعليا باٟتي  4
وجود قنوات اتصاؿ مباشرة مع ا١تختصُت  5
اجمللس  البلدي   6
دعم ادارة مراقبة اٞتودة  7
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  اقتراحات متخذي القرار لتوفير التعاوف واالتصاؿ بين المنتفعين والنظم المؤسسية (:7-3)جدوؿ

 اعداد الباحث:ا١تصدر

من اٚتارل العينات على انو ٯتكن توفَت نظاـ ١تتخذي القرار هبدؼ توفَت التعاوف % 56اما بالنسبة للمنتفعُت اٚتع 
 واالتصاؿ بُت متخذي القرار وا١تنتفعُت انفسهم

اقتراحات المنتفعين لتوفير التعاوف واالتصاؿ بين المنتفعين  والنظم المؤسسية  

  لالتصاؿ با١تسئولُت الخذ طلبات ا١تواطنُت واقًتاحاهتم وشكواىم24عمل خط ساخن  1
 عمل ٚتعية  واالعالف عنها ليكوف دورىا ا٬تايب 2
 ٗتصيص ساعات من االسبوع اللتقاء ا١تسئولُت 3
 عمل دراسات فعلية لالحتياجات 4
 وجود اٞتمعية ٖتت دائرة حكومية لتكوف دورىا فعالة  5
 غرز وتوعية الناس بالقيم اٞتمالية 6

  لتوفير التعاوف واالتصاؿ بين المنتفعين والنظم المؤسسيةاللمنتفعيناقتراحات  (:8-3)جدوؿ

 اعداد الباحث:ا١تصدر

ولذلك ٬تب اعادة النظر يف ا١تؤسسات اٟتالية واعادة صياغتها حسب النظم اٞتديدة ا١تتوقعة لتوفَت التعاوف بُت الطرفُت 
 .او صياغة مؤسسات جديدة

ىل ترغب في تطوير ممرات المشاة في الشوارع التجارية؟ - 40

من متخذي القرار وا١تنتفعُت بالرغبة يف تطوير ٦ترات ا١تشاة يف الشوارع التجارية % 96ىناؾ اٚتاع  الغلب العينات بنسبة 
لوىي نسبة كبَتة جداذ وتعكس اف ٦ترات ا١تشاة يف الشوارع التجارية مازالت دل ترتقي لطموح ورغبات الناس لذؾ ,

 .يتطلب اعادة تأىيل ٦ترات ا١تشاة وهتيئتها ٔتا يراعي االحتياجات اجملتمع

من وجهة نظرؾ كيف يمكن اف تطور ممرات المشاة الموجودة حاليا كي يتم استخدامها؟ -43

 :اجابت اغلب العينات يف كيفية تطوير ا١تمرات كالتارل

 .بتوفَت  اشجار ومظالت للحماية من اشعة الشمس -
 .توفَت جلسات لالسًتاحة -
 .توسعة وزيادة عروض االرصفة -
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 .توفَت انارة واضاءة كافية -
 .توفَت صيانة دائمة  -

ما ىي قابليت  للمشي في حاؿ تهيئة الطريق بعنا ر عمارة البيئة وممرات للمشاة وربطها مع بعضها البعض -44
واالستغناء عن السيارة في مثل ىذه ,في التنقل بين المنزؿ والمسجد والحدائق والسوبرمارك  والذىاب للمدارس

 المشاوير البسيطة ؟                                                       

يف مدى قابليتهم للمشي واالستغناء عن من متخذي القرار وا١تنتفعُت % 80ىناؾ اٚتاع  الغلب العينات بنسبة 
وهتيئتها ١تزاولة  ٬تب البدء يف توفَت ٦ترات مشاة لذؾ  , بينها  استخداـ السيارة يف قضاء بعض ا١تشاوير البسيطة والتنقل 

 .ا١تشي
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 نتائج البحث والتو يات والخاتمة: الفصل  الرابع 
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 :النتائج النظرية للبحث والتو يات المقترحة لها1- 4
يتناوؿ ىذا الفصل النتائج النظرية اليت مت التوصل اليها من االجابة على التساؤالت البحثية يف االستبياف ا١توزع على 

 :العينات ووضع التوصيات ا١تقًتحة ٢تا يف ضوء مراعاة البعد االجتماعي للمنتفعُت ومتخذي القر ار وىي كالتارل

 :النتائج النظرية للبحث4-1-1

بالنسبة ١تتخذي القرار وا١تنتفعُت عند عمل ٗتطيط  (STREETSCAPE)ضعف أ٫تية علم عمارة البيئة- 1
٦تا يتطلب اعادة ترسيخ مفهـو استخداـ عمارة البيئة ومعايَتىا , وتصميم لشارع األمَت سلطاف وىذا يؤكد صحة الفرضية 

ورفع الوعي العمراين لدى متخذي القرار وا١تنتفعُت با٫تية عناصر عمارة البيئة يف بيئتنا العمرانية وامكانية تصميم عناصر 
  .العمارة البيئية لتستطيع اف تتكيف مع االوضاع اٟتالية للمجتمع

تدين العامل االجتماعي لدى متخذي القرار عند عمل التصاميم ا٠تاصة بتخطيط شارع األمَت سلطاف ْتيث يتم - 2
لذلك يتطلب اعادة صياغة مفاىيم ٗتص االحتياجات ,ٕتاىل ارآء واحتياجات اجملتمع وىذا يؤكد صحة الفرضية 

االجتماعية للمنتفيعن عند اٗتاذ القرار وايضا اعادة تصميم وٗتطيط عناصر عمارة البيئة ٔتا يتالئم مع ا١تنتفعُت وزيادة 
 .تفعيلها عند اجملتمع

قلة وضعف حركة ا١تشاة  على شارع األمَت سلطاف واصبح السَت على االقداـ شئ شبو مستحيل وٕتربة مرىقو -  3
وذلك الف البيئة  غَت صاٟتة للفرد سواءا من  ناحية توفَت الراحة واالماف واصبحت ا١تدف غَت قابلة للسَت بسبب اختفاء 

االرصفة اٞتانبية للطرؽ يف ا١تناطق السكينة ووسط ا١تدينة ما يتطلب ذلك اذل اعادة هتيئة وٗتطيط الطرؽ بتوفَت وهتيئة 
 .الفراغات ا٠تارجية ا١تفتوحة بعناصر عمارة البيئة 

يوجد اٚتاع من عينات ٪توذج االستبياف لفئيت ا١تنتفعُت ومتخذي القرار على امكانية مرتفعة لتحويل ا١تعايَت - 4
االجتماعية اذل وظيفة ىندسية مع اعتبار وجود تأثَت قوي للفئات االجتماعية على الطريق  وكذلك ضعف توفَت اليات 

التعبَت عن االحتياجات الفعلية لكل من ا١تنتفعُت ومتخذي القرار  واٚتعت اغلبية العينات على اهنم اليستطيعوف التعبَت 
 :بتاتا عن ارائهم لذلك يتطلب اعادة صياغة اليات التعبَت عن الرأي  ويرجع ذلك اذل االسباب التالية

 .التوجد قنوات اتصاؿ اليصاؿ راي ا١تواطنُت للمسؤولُت -
 .غياب الثقة بُت الناس وا١تؤسسات اٟتكومية -
 .عدـ االىتماـ من ا١تختصُت -
 .الثقة بعدـ تنفيذ ىذه االحتياجات -
 .لن يهتمو بسبب التكلفة العالية  ١تعاٞتتها -
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اٚتعت اغلبية العينات على انو اليتم تقدًن  خدمات عمرانية  بشكل مالئم للمجتمع  ٦تا يتطلب ذلك تغيَت - 5
سياسات يف القرارات فيما يتعلق ٔتستوى ا٠تدمة العمرانية ا١تقدمة للمجتمع  وايضا توفَت التعاوف بُت الطرفُت  واعادة 

النظر يف اتصالية الناس مع ا١تؤسسات  واف ا١تؤسسات تؤدي الوظائف ا١تطلوبة منها بدرجة ضعيفة بشكل عاـ وضعف 
 :كفاءة اداء متخذي القرار واال٫تاؿ اىم الصفات ا١تسببة لضعف االداء  وايضا اسباب اخرى كالتارل

 ا٫تاؿ وروتُت -
 عدـ معرفة متخذي القرار باحتياجات الناس -
 امكاانيات مادية واقتصادية ضعيفة -
 بطء التنفيذ -
 صعوبة تعامل اٞتمهور مع االجهزة اٟتكومية -
 عدـ وجود اجهزة رقابة فعلية  -
 . عدـ وجود ٤تاوالت لتغيَت الواقع  -
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 :التو يات المقترحة للبحث 4-1-2

وتشغيلها وتفعيلها لدى متخذي القرار التصميمي  (Street Scape)٬تب اإلستعانة بعلـو ومبادئ عمارة البيئة  -1
عند البدء والشروع يف هتيئة وتصميم االماكن ا٠تارجية اليت من ضمنها ٗتطيط شارع األمَت سلطاف والفراغات 

سنويا واٟتفاظ  واٞترائم ٦تا سيكوف لو أبلغ األثر يف  توفَت متطلبات اجملتمع واٟتد من تزايد اٟتوادث ا١ترورية العمرانية 
. على ا١تكتسبات الوطنية واالقتصادية

اإلستفاذة والتطبيق من التجارب العا١تية السابقة يف االرتقاء بالطابع العاـ لشارع األمَت سلطاف وهتيئتو لالنشطة -  2 
 Bridgnorth&Brixton))  للشارع الرئيسي يف (RFAC)اجملتمعية مثل ٕتربة اٞتمعية ا١تلكية للفنوف اٞتميلة 

 .وٕتربة شارع بنسلفانيا أفينيو يف مدينة واشنطن

تفعيل التعاوف ا١تشًتؾ بُت متخذي القرار وا١تنتفعُت  عند التخطيط و الشروع يف عمل التصاميم ا١تتعلقة بالشوارع -  3
ومن ضمن االقًتاحات الليات االتصاؿ ,  وذلك بتوفَت اليات االتصاؿ وتسهيلها ١تعرفة اراء ا١تواطنُت يف تنفيذ ا١تشروعات 

 :ا١تقدمة من ا١تواطنُت عن طريق االستبياف كالتارل

 .اختيار مندوب عن كل ٣تموعة او عمارة او حي  -
 .ٚتعية أىلية يف كل منطقة سكنية توصل رأي السكاف للجهات وتقـو بالتوعية واالرشاد ايضا -
 .وجود صندوؽ اقًتاحات لكل حي يتم االطالع عليو ومناقشتو -
اوالربيد االلكًترين  (الفيس بوؾ)توفَت قنوات اتصاالت مباشرة مع ا١تختصُت كمواقع الكًتونية على االنًتنت  -

 .  ا٠تاص او ا٠تط الساخن وغَتىا

رفع الوعي البيئي للعمراف لدى ا١تواطنُت وا١تنتفعُت واٟتث على ا١تبادئ والقيم االسالمية العامة لتحسُت السلوؾ مثل - 4
ضمن ا١تراحل الدراسية ا١تبكرة  (Streetscape)كما أوصي بتدريس علم  النظافة العامة للشوارع واٟتفاظ على البيئة

 .للطالب 

٬تب تفعيل دور الرقابة اإلدارية وتفعيل انظمة جودة األداء الوظيفي لدى ا١تؤسسات ا٢تندسية عند الشروع يف عمل -5
 .تصميمات للشوارع ْتيث تراعي حركة ا١تشاة

 :األخذ بأسس عمارة البيئة ا٠تاصة بتخطيط شبكة حركة ا١تشاة يف الشوارع وىي كاآليت- 6

 .ضرورة وجود شبكة ٟتركة ا١تشاة يتم ٗتطيطها بالتكامل مع شبكة حركة ا١تركبات -
  .التدرج ا٢ترمي الوظيفي لشبكة ا١تشاة يف إطار شبكة النقل -
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االىتماـ ْتركة ا١تشاة على جانيب الطريق وذلك بزيادة عروض األرصفة اليت  توفر مسارات مشاة آمنة ومر٭تة  -
 . وٚتالية وازالة ٚتيع معوقات اٟتركة وٖتديد اماكن لعبور ا١تشاة

 .الفصل بُت حركة ا١تشاة وحركة ا١تركبات أفقيا بوجود معابر للمشاة وإشارات تنظيمية -
سي بُت حركة ا١تشاة وحركة ا١تركبات وذلك بوجود أنفاؽ وكباري علوية وسالدل سواء ثابتة أو أالفصل الر -

 .متحركة
 .مراعاة احتياجات ا١تعوقُت وذوي اإلحتياجات ا٠تاصة وكبار السن واألطفاؿ على الطريق -
 .اإلىتماـ بعرض رصيف الطريق  وحالة الرصيف من حيث حسن استغاللو ٣تتمعيا -
 .توفَت األماف  والراحة والنظافة اثناء السَت يف الشارع او على الرصيف -
 . ٗتطيط الفراغات العمرانية وتشجَتىا و تصميم مسطحات خضراء واماكن جلوس وساحات للتجمع -
توفَت ا٠تدمات و عناصر التظليل ا١تناسبة على طوؿ الرصيف سواءا بالتشجَت اوبالعناصر البنائية كالربقوالت  -

 .واألركيد ٟتماية ا١تشاة ومستعملي الفراغات ا٠تارجية من أشعة الشمس وظروؼ الطقس
 . تصميم مسارات ٥تصصة للدراجات -
من أرضيات وإنارة ولوحات إعالنية وأرشادية وأماكن  (Street Scape)األىتماـ بتوفَت عناصر فرش للطريق  -

 .إلقاء القمامة وغَتىا بطابع معماري جيد ومتناسق مع طبيعة الطريق
 .تصميم عناصر ٚتالية للطريق واالىتماـ بالشكل ا١تعماري للطريق -
 .توفَت أماكن كافية النتظار السيارات وتوزيعها مع توزيع شبكة ا١تشاة -
 . توفَت صيانة دائمة  -
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 : الخاتمة4-2
كاف سبب اختيار البحث اذل ماتعانيو شوارعنا يف مدننا العربية السعودية ا١تعاصرة بشكل عاـ وخاصًة مدينة جدة يف عدـ 
وجود شبكة ٟتركة ا١تشاة ّتانب حركة السيارات ضمن نسيجها العمراين اليت ٖتفز ا١تشي وٖتقق الًتفيو وا١تتعة وتدعم القيم 

 . اإلسالمية للمجتمع يف توطيد العالقات اإلجتماعية والثقافية للسكاف 

وبُت اجملتمع عند الشروع يف  (ٗتطيط الطرؽ وتصميم العمراف)ويرجع ذلك اذل غياب الًتابط بُت متخذي القرار التخطيطي
٦تايتطلب اذل اعادة النظر يف العالقة بُت الطرفُت حيث وجد انو يف بعض االحياف ,ٗتطيط وتصميم شوراع مدننا السعودية

يكوف التخطيط لشوارعنا من وجهة نظر متخذي القرارفقط والتشمل العوامل االجتماعية اليت قد يكوف ٢تا تأثَت مباشر يف 
تصميم شبكات الطرؽ ْتيث تليب احتياجات ا١تنتفعُت واليت منها قضاء اوقات الفراغ والًتفيو واستغالؿ شبكة الطرؽ 

كمتنفس بشري يهدؼ اذل خلق ٣تتمع جديد يشجع على استخداـ وسائل النقل الصديقة للبيئة كالسَت وا١تشي وذلك 
وخلق مسارات مشاة جيدة وفراغات عامة ذات انشطة ٥تتلفة  (Street Scape) بتطبيق مبادئ ومعايَت عمارة البيئة

 .تشجع على التعارؼ وا١تودة بُت العامة 

 :وسعى البحث اذل ا٬تاد اٟتلوؿ والتوصيات ا١تقًتحة للمشكلة وتلبية احتياجات اجملتمع وذلك من خالؿ   مقًتحُت

 باقًتاح اليات ٖتقق التوازف والًتابط يف العالقة بُت متخذي القرار واجملتمع ا١تنتفع بواسطة إ٬تاد قنوات اتصاؿ بُت :األوؿ 
ا١تسؤولُت والناس كاٞتمعيات لتوصيل رأي ا١تواطنُت واحتياجاهتم عند الشروع يف بدء ٗتطيط الشوارع مع تفعيل دور الرقابة 

 .االدارية

وظيفياً وذلك من خالؿ اإلستعانة بعلـو ومبادئ مهنة عمارة البيئة يف ٗتطيط وتصميم شوارعنا اليت تأخذ يف : والثانية
 وا٬تاد شبكة ٟتركة ا١تشاة يتم ٗتطيطها بالتكامل عُت اإلعتبار البعد اإلنساين واإلجتماعي ا١تتمثل يف توفَت بيئة مشاة آمنة

طفاؿ وفراغات أ وفصل مسارات ا١تشاة عن السيارات وتوفَت مسطحات خضراء ومناطق لعب مع شبكة حركة ا١تركبات
  .عمرانية للمجتمع
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 :استمارة اإلستبياف - 1
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 :مقترحات تصورية لعنا ر عمارة البيئة على شارع األمير سلطاف - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسقط أفقي مقترح لتصميم شارع األمير سلطاف 

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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 توفير  أر فة وممرات مشاة على طوؿ الشارع 

 اعداد الباحث:ا١تصدر
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 مناطق عبور المشاة عند التقاطعات 

 اعداد الباحث:ا١تصدر

يُحذراد انًشبح 

 ػُد انتمبطؼبد
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  مناظير توضح ممرات مشاة واماكن عبور على طوؿ الشارع
 اعداد الباحث:ا١تصدر

 



 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  مناظير توضح عنا ر فرش الموقع من برقوالت وأشجار على طوؿ الر يف
 اعداد الباحث:ا١تصدر
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 :المراجع

 :المصادر العربية: أوالً 

 ىػ1414 , مدينة بورسعيد, اٞتزء الثاين,تنظيم المرور والنقل في المدف العربية , ا١تعهد العريب إل٪تاء ا١تدف-1
 .ـ2000,عماف,دار صفا للنشر والتوزيع ,تخطيط النقل الحضري, زين العابدين علي-2
مبادئ عمارة البيئة في تحديد تصميم طرؽ السيارات واماكن المشاة في النسيج العمراني ,طالؿ حسن ٛتادي-3

 ىػ1429.جامعة اـ القرى,كلية ا٢تندسة والعمارة االسالمية,ورقة ْتثية بقسم العمارة االسالمية ,للمدف السعودية
 .ـ2002, القاىرة, مكتبة مدبورل ,التصميم الحضري الهيكل والدراسات الميدانية,  على اٟتيدري-4
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 .ـ2003, , اٞتزائر,بوضياؼ
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